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Zekerheid over kwaliteit
Alle fysiotherapeuten van FIT Krommenie staan geregistreerd 
in zowel het BIG register van de overheid als in de kwaliteits-
registers van onze beroepsgroep KNGF.

Missie: samenwerken aan kwaliteit van leven
Wij willen mensen met pijn en beperkingen in hun bewegen 
helpen door compassievol teamwerk en het inzetten van onze 
specialisaties. Door gerichte scholing, nascholing, het gebruik 
van protocollen en samenwerking binnen kennisnetwerken blijft 
onze expertise up to date. In alle stadia, van preventie tot nazorg, 
van uw gezondheidsprobleem richten wij onze dienstverlening 
op het behoud of verbeteren van uw gezondheid en welzijn. 
Innovatie en ICT hebben een ondersteunende rol in onze 
manier van werken. De kwaliteit van onze diensten is toetsbaar 
en transparant. We willen in alles meer zijn dan het gemiddelde. 
Wij zijn er van overtuigd dat u zich door ons werkplezier thuis 
voelt in de praktijk en hechten er waarde aan dat u met een 
gezond gevoel weer naar huis gaat.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, overleg dan met uw arts of 
fysiotherapeut. Wilt u meer informatie over fysiotherapie, 
ga dan naar www. defysiotherapeut.com

www.fi tkrommenie.nl

PRAKTIJK INFORMATIE

FIT voor gezond bewegen

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE, MANUELE THERAPIE,
BEKKENFYSIOTHERAPIE EN SPORTFYSIOTHERAPIE



Uw lichaam verdient de beste behandeling. De fysiotherapeut, 
specialist in beweging, ondersteunt u om uw lichaam zo goed 
mogelijk te laten functioneren.

Wat doet fysiotherapie?
De fysiotherapeut van FIT Krommenie:
• zorgt voor optimaal herstel van uw klachten aan 
 het bewegingsapparaat;
• biedt behandel- en revalidatieprogramma’s bij bekken-
 problematiek, chronische ziekten en aandoeningen, 
 na operaties, bij COPD, hartfalen en chronische  
 rug- en pijnklachten;
• adviseert bij beginnende klachten;
• kan u helpen om recidieven of nieuwe klachten te voorkomen.

Hoe werken wij?
We beginnen met een intakegesprek en onderzoek om de 
bestaande situatie in kaart te brengen. Deze gegevens worden 
tijdens dit onderzoek door uw behandelaar ingevoerd in uw 
patiëntendossier. Dit dossier wordt bij FIT Krommenie  
zorgvuldig opgeslagen.

Aan de hand van de resultaten wordt samen met u de  
mogelijke behandeling besproken en het behandeldoel bepaald. 
Elke fysiotherapeutische behandeling is maatwerk, want geen 
klacht is gelijk en ieder lichaam reageert anders.

Mocht aanvullend onderzoek, zoals echografie, elektromyografie 
of romp balans door een collega in onze praktijk nodig zijn, dan 
zullen we dat in overleg met u bespreken.
 
Wat is het doel van fysiotherapie?
Door gerichte behandeling en begeleiding wordt u zich ervan 
bewust wat goed is voor uw herstel, maar ook wat de klachten 
kan verergeren. Zo weet u exact hoe u herhaling of toename van 
uw klachten kunt voorkomen. Op de lange termijn bent u daar 
het meest bij gebaat.

Kom ik in aanmerking voor fysiotherapie?
Fysiotherapie is voor iedereen die gehinderd of beperkt wordt 
door (pijn)klachten. Het kan gaan om (sport)blessures, klachten 
opgedaan tijdens het werk, als gevolg van een ongeval of ziekte, 
een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam  
ouder wordt.

Wat wordt er van u verwacht?
Fysiotherapie werkt optimaal als u zelf meewerkt aan uw herstel. 
Door zelf de opgegeven oefeningen te doen, het advies op te volgen 
en uitleg te vragen als u iets niet duidelijk is. Goede communicatie 
tussen u en uw fysiotherapeut is de basis voor uw herstel.

Eerste afspraak
Wilt u bij de eerste afspraak een wettelijk geldig identiteits- 
document en uw eventuele verwijzing meenemen. Daarnaast  
stellen wij het op prijs als u bij iedere behandeling een badlaken  
of grote handdoek meebrengt.

Verzekering
Fysiotherapie wordt in de meeste aanvullende verzekeringen 
vergoed. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan hoe fysiotherapie 
wordt vergoed. Zie voor meer informatie de “bijlage praktijkfolder”.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten
Binnen de fysiotherapie bestaan meerdere 
specialisaties. In onze praktijk zijn de volgende 
geregistreerde specialisaties aanwezig:
• manuele therapie;
• sportfysiotherapie;
• bekkenfysiotherapie;
• handtherapie.

Verder kunt u bij ons terecht voor echografie, shockwave,  
echogeleide percutane therapeutische electrolyse (EPTE) en  
dry needling. Meer informatie over therapie, aandoeningen en  
specialisaties kunt u vinden op: www.fitkrommenie.nl


