Nieuwsgierig?
Whatsapp
Openingstijden MC De Graeff:
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?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
Graeffweg 74 (2e verdieping)

0299 - 779334 / 06 - 12861828

> Wij bij u thuis komen als u niet naar ons kunt komen?
> U meestal binnen 24u bij ons terecht kan, ook in de avond ?

Openingstijden Zuidoostbeemster:

> Wij via WhatsApp snel reageren op al uw vragen?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

> Wij een uitgebreid netwerk hebben van collega’s en specialisten, zodat u altijd op de beste
plek terecht kunt?

0299 - 780830 / 06 - 49105334

Vergoedingen
Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars (label Eno 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.
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, wij bellen u dan zo
spoedig mogelijk! Wij streven naar een snelle afspraak en makkelijk contact.

Zuiderweg 115e

Openingstijden Gildeplein:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11.00 -16.00
12.00 -16.00
11.00 -16.00
8.30 - 12.30
gesloten

0299 - 779334 / 06 - 12861828
www.fysiotherapiepurmerend.com

8.30 - 21.00
9.00 - 20.00
8.30 - 17.30
8.30 - 20.00
9.00 - 17.00

Gildeplein 17 (achter Jumbo)

info@fysiotherapiepurmerend.com
www.fysiotherapiepurmerend.com

info@fysiotherapiepurmerend.com

Advies

Echografie

Artrose

Etalagebenen

Bindweefsel

Enkel - / Voetklachten

Chronische Pijn

Hardloopanalyse

COPD

Littekenbehandeling

COVID

Manuele Therapie

Dry Needling

Nekklachten

Fysiotherapie Kamphuis & Hof staat bekend om de unieke combinatie van een
gemoedelijke sfeer en hoogwaardige kwaliteit van fysiotherapie. Wij denken
met u mee en werken samen aan optimaal herstel!

Wij doen niet aan wachttijden!
Echografie!!
Duidelijkere diagnose en een nog beter
afgestemd behandelplan!

U kunt bij ons terecht voor diverse specialistische behandelingen,
maar ook ter voorbereiding of herstel bij een operatie. Vraag naar
de specialist bij uw klachten. Uiteraard kunt u altijd terecht voor
reguliere behandelingen!

Nieuwe Heup / Knie

Revalidatie

Oedeemtherapie

Rugklachten

Oncologie

Schouder

Osteopathie

Spanningsklachten

Orgaanklachten

Spierklachten

Ouderen

Sport Revalidatie

Pols - / Hand

Stress

Bezoek onze website voor uitleg van al onze mogelijkheden en kennismaking met het team!

www.fysiotherapiepurmerend.com

Maak NU een afspraak!
0299-779334 / 06 - 12861828

info@fysiotherapiepurmerend.com

Gratis Sportspreekuur!
Snelle diagnose? Goede check-up?
Advies bij blessures?
Elke maandag 19.30 - 20.30u.
Graag aanmelden.

Chronische pijn of vermoeidheid?
Onze collega is gespecialiseerd in het
begeleiden naar optimaal functioneren en aangesloten bij het netwerk
van pijnspecialisten in de regio.

Aandoeningen waarbij de aanvullende verzekering niet gebruikt wordt:





Artrose van heup en knie
12x per jaar
Etalagebenen (claudicatio intermittens)
37x per jaar
COPD, afhankelijk van de ernst
3 tot 70x per jaar
Oncologie, alleen indien u een sterrenpakket heeft bij zilverenkruis

Let op! Voor deze behandelingen gelden bepaalde voorwaarden en
telt mee in het eigen risico!

