Fysiotherapie Kamphuis & Hof
Locatie Geersstraat

Locatie Zuidoostbeemster

Geersstraat 48

Zuiderweg 115e

1445 EB Purmerend

1461 GH Zuidoostbeemster

0299-779334 / 06-12861828

0299-780830 / 06-49105334

www.fysiotherapiepurmerend.com

info@fysiotherapiepurmerend.com

Fysiotherapie Kamphuis en Hof bestaat bijna 12 jaar, waarin we groeien en constant bezig zijn om de kwaliteit te verbeteren. Zo hebben we meerdere collega’s met verschillende specialiteiten en scholen ons regelmatig bij.
Er zijn dan ook weinig lichamelijke klachten waarvoor u niet bij ons terecht kunt. Mocht
dit toch het geval zijn, dan gaan we u helpen door ons netwerk aan te spreken!
Zo verwachten mensen vaak niet dat u bij ons ook terecht kunt voor:

Wist u dat:
> Na de fysiotherapie kunt u maximaal 3 maanden zelfstandig door oefenen bij ons tegen een
klein bedrag of deelnemen aan een begeleid uur FysioFitness. (i.v.m. Corona op afspraak)
> Wij begin 2021 samen met de huisartsen en apotheek Overlander verhuizen naar het nieuwe medisch centrum De Graeff? (Z.O.Beemster blijft bestaan)

Echografie

Coronarevalidatie

Oncologische revalidatie

Litteken behandelingen

Vaatlijden

Dry Needling

Zwangerschapsklachten

Medical Taping

COPD

Revalidatie nieuwe heup

Schouderklachten

Revalidatie nieuwe knie

> Wij ons continu bijscholen om de nieuwste en beste behandelmethodes in te zetten?
> Onze Fysiofit (lPurmerend) en Pilates (Zuidoostbeemster) weer begonnen zijn!
> Wij vaak leuke acties en posts op Facebook en Instagram hebben?
> Wij bij u thuis komen als u niet naar ons kunt komen?
> U meestal binnen 24u bij ons terecht kan, ook in de avond of op zaterdag?
> Wij via WhatsApp en de mail snel reageren op al uw vragen?
> Wij een uitgebreid netwerk hebben van collega’s en specialisten, zodat u altijd op de beste
plek terecht kunt?
Vergoedingen
Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars (label Caresq niet), 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. De eerste 12 behandelingen bij artrose heup/knie, 37x
bij vaatlijden en 3 tot 70x bij COPD worden vergoed uit de basisverzekering (eigen risico).

Afspraak maken
Afspraken kunt u maken door binnen te lopen bij de praktijk of door te mailen / appen of bellen. Via onze website kunt
u zich ook eenvoudig aanmelden voor een afspraak met onze online afspraken planner. Wij streven naar een snelle
afspraak en snel contact.

Suzanne Hof

Jessica Kamphuis

COPD / Vaatlijden

Oedeemtherapie

Ouderen

Onco Herstel

Corona revalidatie

Hardlooptraining

Bindweefselbehandeling

Manuele therapie Marsman

Openingstijden Purmer Noord:

Openingstijden Zuidoostbeemster:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
9.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.30 - 13.30

8.00 - 21.00
9.00 - 13.00
8.00 - 18:00
8.00 - 18.00
9.00 - 17.30

www.fysiotherapiepurmerend.com

Fysiotherapie Kamphuis & Hof

Fysiotherapie Kamphuis & Hof
Sander Blaauw

Andrea Okhuijsen

Verschillende aandoeningen worden nu direct vanuit de basisverzekering vergoedt;

Polsklachten

Arthrose



Dry Needling

COPD

Sport

Revalidatie

Echografie

Echografie

Robin van Eis

Wander Pal

Schouder

Manuele therapie

Dry Needling

Nek/Rugklachten

Elleboog

Chronische pijn / bindweefsel

Echografie

Hardloopanalyse

Sylvia Rutten
Oedeemtherapie
Zwangerschap

Chronische klachten

“Heel fijn om te merken dat mijn therapeut
verder kijkt dan de klacht en ook voor mijn
dagelijks leven bruikbare tips geeft. Met het
oefenen merk je dat het team op elkaar afgestemd is en er vooral een hele fijne en
laagdrempelige sfeer heerst. W.S.”





Arthrose van heup en knie, maximaal 12x per jaar
Claudicatio Intermittens, maximaal 37x per jaar
COPD, afhankelijk van de ernst tussen de 3 en 70x per jaar
Revalidatie Corona, 52x per 6 maanden met eventueel verlengen

Nu ook Echografie!!
Nog scherper weten wat er echt aan de hand!
Uw herstel in beeld gebracht!
Een nog beter afgestemd behandelplan!

Heeft u rug, nek, schouder, knie of heupklachten?
Samen werken we aan optimaal herstel. Ook voor advies / training / revalidatie na
operatie of voorbereiding voor een operatie kunt u bij ons terecht.

Wij doen niet aan wachttijden! *
Maak NU een afspraak!
0299-779334 / 06 - 12861828

Wij zijn aangesloten bij:

info@fysiotherapiepurmerend.com
* Locatie/therapeut kan eerste keer dan niet uw voorkeur zijn, 2e afspraak kan dit dan vaak wel.

Bezoek onze website voor een totaal overzicht en uitleg van al onze mogelijkheden!
www.fysiotherapiepurmerend.com

