Fysiotherapie Kamphuis & Hof
Fysio Fitness /

Fysio Pilates

Aandacht, flexibiliteit, uitdaging, doelen behalen, professionele begeleiding?
Dat kan! Bij ons kunt u in trainen onder begeleiding van onze gespecialiseerde en enthousiaste fysiotherapeuten. Ons doel is om elke training uitdagend te maken. Daarnaast is blessurevrij trainen door voldoende individuele aandacht voor ons vanzelfsprekend.
Voor u start met trainen wordt er samen met u gekeken naar uw persoonlijke doelen en
mogelijkheden. Deze intake kost u 1-2 zittingen fysiotherapie. Indien u al bekend bent
bij ons in de praktijk en al helemaal met trainen, dan kan hiervan worden afgeweken.
Wij streven naar groepjes van max 6 personen.
Dagen en tijden:
Zwanger en Fit gaat binnenkort van start!
Maandag
18.30u - 19.30u
Kosten:
Dinsdag
18.30u - 19:30u
Abonnement Locatie: Purmer Noord
Woensdag
09.30u - 10.30u
1x per week € 30,00 per maand
Vrijdag
12.00u - 13.00u
2x per week € 55,00 per maand*
Zaterdag
09.30u - 10.30u
Kosten:

Dagen en tijden:

Abonnement Locatie: Zuidoostbeemster
2x per week Fysio Fit
€ 42,50 per maand*
*Dinsdag met begeleiding, 2e keer zonder
1x per week Fysio Pilates € 40,00 per maand

Dinsdag:
Woensdag

10.00u - 11:00u
08.00u - 08:55u
09.00u - 09:55u

Wist u dat:
- De dagen en tijden in overleg aangepast kunnen worden?
- Er mogelijkheden zijn voor personal training met ons?
- Wij ook beweegzorg buiten verzorgen, gesubsidieerd door de gemeente? (Purmer)
- U meer informatie kunt vinden op de website.
0299 - 779334 / 06 - 12861828

0299 - 780830 / 06 - 49105334

www.fysiotherapiepurmerend.com

www.fysiotherapiepurmerend.com/maak-een-afspraak/

Flexibel, Snel, Kwalitatief

Fysiotherapie Kamphuis & Hof bestaat uit een team van dynamische fysiotherapeuten. Bij
ons staat individuele aandacht en persoonlijke begeleiding op nummer 1. Wij zijn zeer
breed gespecialiseerd en werken met een groot netwerk van specialisten en collega’s
samen, zodat u altijd van de beste behandeling verzekerd bent. De Beste Zorg op de Beste
Plek!
Op onze locaties Purmer Noord en Zuidoostbeemster werken Jessica Kamphuis,
Suzanne Hof, Iris Schipper, Robin van Eis, Andrea Okhuijsen , Cees Visser en Carine Tonnis
Naast reguliere fysiotherapie kunt u bij ons o.a. terecht voor;
Meest voorkomende klachten :

Oedeemtherapie

Lage Rugklachten

OncoFit

Nekklachten

Traumatologie

Schouderklachten
Knieklachten

Littekenbehandeling
Manuele therapie
COPD
Dry Needling

Locatie Geersstraat

Locatie Zuidoostbeemster

Geersstraat 55
1445 EB Purmerend
0299-779334 / 06-12861828

Zuiderweg 115e
1461 GH Zuidoostbeemster
0299-780830 / 06-49105334

Vergoedingen
Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars, zodat u de behandelingen vergoed krijgt indien u een
aanvullende verzekering heeft. Het aantal behandelingen of bedrag wat u vergoed krijgt, staat in uw polisvoorwaarden vermeld, maar u mag ons er ook altijd naar vragen.
Afspraak maken
Afspraken kunt u maken door binnen te lopen bij de praktijk of te bellen / mailen. Via onze website kunt u
zich ook eenvoudig aanmelden voor een afspraak. Indien u alleen wilt weten of wij iets voor u kunnen betekenen, kunt u ons voor advies bereiken. Wij zijn alle dagen van de week bereikbaar en op afspraak in de avond
of zaterdag.

