
Locatie MC de Graeff 
 De Graeffweg 74 

1446 EB Purmerend 
0299-779334 / 06-12861828 

 

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. 

> Wij ons continu bijscholen om de nieuwste en beste behandelmethodes in te zetten? 

> Wij  vaak leuke acties en posts op Facebook 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 ? 

> Wij via WhatsApp 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 en Z&Z niet), zodat u de 

behandelingen vergoed krijgt indien u een aanvullende verzekering heeft. Het aantal behandelin-

gen of bedrag wat u vergoed krijgt, staat in uw polisvoorwaarden vermeld.  

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 afspra-

ken planner. Wij streven naar een snelle afspraak en snel contact. 

www.fysiotherapiepurmerend.com     info@fysiotherapiepurmerend.com 

Verschillende aandoeningen worden nu direct vanuit de basisverzekering ver-

goedt; 

 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 
 Oncologie, alleen indien u een sterrenpakket heeft bij zilverenkruis 
 COVID, binnen 4 maanden na positieve test: 52x in 6 maanden 

Locatie Gildeplein  
Gildeplein 17  

1445GP Purmerend 
0299-779334/06-12861828 

Bezoek onze website voor een totaal overzicht en uitleg van al onze mogelijkheden! 

www.fysiotherapiepurmerend.com  

Fysiotherapie Kamphuis & Hof 

Fysiotherapie Kamphuis & Hof staat bekend om de gemoedelijke sfeer en hoogwaardige 

kwaliteit van fysiotherapie. Ons team bestaat uit dynamische fysiotherapeuten die zich 

continu ontwikkelen om u de beste zorg te kunnen bieden. Bij ons staat kwalitatieve 

persoonlijke begeleiding op nummer 1 ! Wij kijken verder dan alleen de aangewezen 

klacht. 

Wij doen niet aan wachttijden!  

Maak NU een afspraak! 

0299-779334  /  06 - 12861828 

info@fysiotherapiepurmerend.com 

 Openingstijden Gildeplein: 

Maandag        11.00 -16.00  

Dinsdag           12.00 -16.00  

Woensdag      11.00 -16.00 

Donderdag      8.30 - 12.30 

Vrijdag                 gesloten 

0299 - 779334  / 06 - 12861828 

 Openingstijden MC De Graeff: 

Maandag         8.00 - 21.00  

Dinsdag            8.00 - 21.00  

Woensdag       8.00 - 21.00 

Donderdag      8.00 - 18.00 

Vrijdag             8.00 - 18.00 

0299 - 779334  / 06 - 12861828 

Echografie!! 

Nog scherper weten wat er echt aan 

de hand is en een nog beter afge-

stemd behandelplan! 

2021 



Andrea Okhuijsen 

Arthrose 

COPD 

COVID revalidatie 

Echografie 

Nieuwe heup/knie 

Sander Blaauw 

Pols-/hand klachten 

Dry Needling 

COVID revalidatie 

Echografie 

Sport klachten 

Robin van Eis 

Schouder 

Dry Needling 

Manuele therapie i.o. 

Echografie 

Nick Peerenboom 

Sportbegeleiding 

Rugklachten 

Jongeren revalidatie 

Ouderen 

COVID revalidatie 

Daisy Reijersen 
 
Sport revalidatie 
Rugklachten 
Oefentherapie 
Nek klachten 

Nieuwe collega!!! 
Lescia Kers 

Rugklachten 

Nekklachten 

Zwangerschapsklachten 

Ouderen 
Dry Needling 

Team Purmerend 

Nieuwsgierig? 

Whatsapp 

Fysiotherapie Kamphuis & Hof 

U kunt direct bij ons een afspraak inplannen! 

Online   Telefoon  Mail     What’s App 

Wij streven naar een reactie dezelfde dag 

Paulien  -  “Nadat ik een mail gestuurd had i.v.m. mijn rugklachten en binnen 30 min 

mijn eerste afspraak had gemaakt kon mijn herstel beginnen. Na 2 behandelingen wa-

ren mijn pijnklachten weg en kon ik weer werken in de tuin en normaal lopen. De gekre-

gen oefeningen heb ik in een handige app (Physitrack) dus die kan ik er altijd weer bij 

pakken, superfijn!” 

Bezoek onze website voor een totaal overzicht en uitleg van al onze mogelijkheden! 

www.fysiotherapiepurmerend.com  

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. 

Suzanne Hof 

COPD 

Etalagebenen 

Bindweefsel 

COVID revalidatie 

Nieuwe heup/knie 

Chronische klachten 

 

Jessica Kamphuis 

Oedeemtherapie 

Onco Fit 

Oncologie 

Hardlooptraining 

COVID revalidatie 

Bindweefsel 


