Fysio- manuele
therapiepraktijk
Korte Hoefstraat
Ruim 35 jaar ervaring
gecombineerd met de
nieuwste therapievormen
en apparatuur in een
praktijk waarin u als
patiënt centraal staat!

Samen werken aan uw herstel

Fysio- manuele
therapiepraktijk Korte Hoefstraat
Ruim 35 jaar (augustus 1981) bestaat Fysiomanuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat. In onze
praktijk staat u centraal. Samen met u wordt gekeken
naar de beste behandeling en begeleiding, eventueel
in samenwerking met andere hulpverleners. Naast
reguliere fysiotherapie kunt u ook terecht voor o.a.
manuele therapie, oedeemtherapie en echografie. Een
uitgebreide omschrijving van alle specialisaties vindt
u op onze website www.fysiotherapietilburg.nl .

Afspraak maken
U kunt op verschillende manieren een
afspraak maken:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
E-mail:
Persoonlijk:

013 - 5362922
06 - 13792651
www.fysiotherapietilburg.nl
info@fysiotherapietilburg.nl
Langskomen in de praktijk

Eerste afspraak
Tijdens uw eerste afspraak krijgt u, voorafgaand aan
het intakegesprek en het onderzoek, een vragenlijst
die u mag invullen in onze wachtkamer. Vervolgens
komt de therapeut u halen en mag u plaatsnemen in
een behandelkamer. Hierna volgt het intakegesprek
en het onderzoek. Het intakegesprek en het
onderzoek zijn nodig om uw klachten in beeld te
brengen, hoe ze zijn ontstaan en om vast te stellen
wat uw hulpvraag is. Aan de hand van deze gegevens
kan uw fysiotherapeut een behandelplan maken,
adviezen geven en / of een eerste behandeling
uitvoeren. Dit duurt 30 tot 45 minuten.
Wij vragen u het volgende mee te nemen bij uw
eerste afspraak:
- Een eventuele verwijzing van de huisarts of
specialist.
- Een grote handdoek (voor op de
behandelbank).
- Een geldig identiteitsbewijs.

Afzeggen en afwezigheid
Wanneer u verhinderd bent, dient u dit
(24 uur van tevoren) door te geven. In het
weekend kan dit via WhatsApp of mail. Wanneer u
een afspraak bent vergeten, of u hebt de afspraak
niet tijdig afgezegd, mogen wij u een verzuimnota
sturen.

Zonder verwijzing naar de fysio
U kunt zich zowel met als zonder verwijzing van uw
arts aanmelden bij de fysiotherapeut. Alleen bij
chronische aandoeningen, aan huis behandeling of na
een operatie is een verwijsbrief van de huisarts /
specialist noodzakelijk. Wanneer u zonder verwijzing
komt, wordt door middel van een ‘screening’ gekeken
of u in aanmerking komt voor een onderzoek en / of
behandeling. Zijn uw klachten niet geschikt voor
fysio- of manuele therapie dan wordt u verwezen
naar uw huisarts / specialist. Wij hebben een
samenwerkingsnetwerk met verschillende
specialisten.

Tarieven en vergoeding
Afhankelijk van uw pakketkeuze, heeft u recht op een
-x- aantal behandelingen
per kalenderjaar. Informatie
over uw aanvullende
verzekering en daarmee het
aantal behandelingen
fysiotherapie waar u recht
op hebt, vindt u terug in uw
verzekeringspolis. Iedereen
die in Nederland woont of
werkt, heeft een (verplichte) basisverzekering.
Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het
grootste deel van de gezondheidszorg zoals
huisartsbezoek en specialistenbezoek. Wel zal
eerst het
(verplichte)
eigen risico
betaald
dienen te
worden.

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

07:00 - 21:00
07:00 - 21:00
07:00 - 21:00
07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
Gesloten
Gesloten

In overleg met uw therapeut kunnen de
openingstijden voor een behandeling
eventueel afwijken.
Locatie en bereikbaarheid
Fysio- manuele
therapiepraktijk Korte Hoefstraat
Korte Hoefstraat 1b
5046 DA Tilburg
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
E-mail:
Persoonlijk:

013 - 5362922
06 - 13792651
www.fysiotherapietilburg.nl
info@fysiotherapietilburg.nl
Langskomen in de praktijk

Volg ons op social media
Facebook
Fysiotherapie Korte Hoefstraat
Instagram
Fysiomanueletherapieraktijk
Parken kan gratis in de directe omgeving

Medewerkers
Drs. Herman Lutke Schipholt

Fysiotherapie • MSc. Manuele therapie •
Drs. Biomedische wetenschappen
Specialisaties:
Wervelkolom• Hand • Schouder •
Heup • Kaakgewricht •
Dystrofie/ CRPS • Echografie
Aangesloten bij:
Schoudernetwerk – Claudicationetwerk

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Fysiotherapie • Manuele therapie •
Drs. Bewegingswetenschappen •
Universitair docent VU
Onderzoeker chronische pijn VU
Specialisaties:
Wervelkolom •Hand • Schouder •
Heup • Chronische pijn • Echografie
Aangesloten bij:
Claudicationetwerk – Artrosenetwerk –
Reumanetwerk – MSG Science netwerk

Drs. Teun Castelijns

Fysiotherapie • Manuele Therapie •
Universitair docent Fysiotherapie SOMT •
Drs. Neuropsychologie
Specialisaties:
Sport gerelateerde klachten •
Dry needling • Knie • Neurorevalidatie
Aangesloten bij:
Knienetwerk – Parkinsonnetwerk MSG Science netwerk

Nienke van Gorp Cremer

Fysiotherapeut •Lymfe- oedeemtherapeut
Specialisaties:
Medical taping •
Inspanningsdeskundige ouderen • COPD •
Flexchair specialist •
Revalidatie nieuwe knie & heup
Aangesloten bij:
Claudicationetwerk

Pia Lutke Schipholt

Medisch secretaresse • Kwaliteitsmanager

Klanttevredenheid
Om de kwaliteit van Fysio- manuele therapiepraktijk
Korte Hoefstraat te waarborgen, wordt u na de
laatste behandeling via “Qualiview” gevraagd om
anoniem uw mening te geven over de praktijk.
Afgelopen jaar scoorden
we gemiddeld maar liefst een 9.2!

Privacy en AVG
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten
waardoor uw privacy is gewaarborgd. Alle
medewerkers van Fysio- manuele therapiepraktijk
Korte Hoefstraat hebben een geheimhoudingsplicht
en zullen niet zonder uw toestemming uw gegevens
aan derden verstrekken. Ons volledige
privacyreglement en AVG beleid kunt u opvragen in
de praktijk en terug vinden op onze website.

Netwerken
We zijn aangesloten bij de volgende netwerken:
Schoudernetwerk –
Knienetwerk – Reumanetwerk –
Parkinsonnetwerk - Claudicationetwerk –
Artrosenetwerk- MSG Science netwerk.

Webshop
Wij bieden in onze webwinkel
Braces & Bandages Tilburg een diversiteit in
producten aan op het gebied van braces, zitkussens
en andere hulpmiddelen. Kijk hiervoor op
www.fysiotherapietilburg.nl

