
“Een stelletje 

vakidioten

bij elkaar”

   

GEZONDHEID IN BEWEGING               
 
Dat wij al het mogelijke doen om u (weer) gezond 
te laten bewegen is een feit. Hoe een behandeling 
wordt ervaren is uiteraard heel persoonlijk.
 
Feedback is onmisbaar om als praktijk te blijven 
ontwikkelen én gezond in de beweging te zijn.  
Dit zeggen patienten over ons:

FEEDBACK 

  “Goede uitleg en een luisterend oor”

  “Een fijne sfeer en vriendelijke therapeuten”

  “Ze zijn er allemaal even behulpzaam 
    en je kan er snel terecht. Ga zo door!”

  “Ik ben zeer onder de indruk van de    
    kennis van mijn therapeut en hoe snel   
    hij mij weer op de been heeft gekregen.”

OPENINGSTIJDEN

Maandag 8.00 - 21.00
Dinsdag 8.00 - 19.30
Woensdag 8.00 - 21.00
Donderdag 8.00 - 19.30   
Vrijdag  8.00 - 18.00

EERSTE AFSPRAAK 

Voor een afspraak kunt u per telefoon of  email 
contact met ons opnemen. Even binnenlopen 
kan natuurlijk ook.   
Controleer altijd voorafgaand aan de eerste 
afspraak hoe u bent verzekerd, zodat u niet voor 
ongewenste verrassingen komt te staan.

Een verwijzing van huisarts of  specialist is niet 
altijd nodig. Voor onze huisregels en meer info 
over de praktijk, verwijzen we u graag naar het 
informatiebord in de wachtkamer of  naar onze 
website www.defysio.nl.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

Afspraak binnen 24 uur bij spoed

1e bezoek = direct ook behandelen

Effectieve communicatie met uw arts

GEZONDHEID IN BEWEGING

DE  FYSIO

KOPPENLAAN 24         
T. 0346 35 0335

INFO@DEFYSIO.NL    
WWW.DEFYSIO.NL

SOESTERBERG

FYSIOTHERAPIE  

MANUELE THERAPIE  

OEDEEMTHERAPIE  

FASCIATHERAPIE 

DRY NEEDLING  

MEDISCH FITNESS  

MEDICAL TAPING  

LASER THERAPIE 

ECHOGRAFIE  

EN MEER...



ONZE VISIE

Lichamelijke klachten zijn er om verholpen te 
worden. Met onze unieke en vakkundige aanpak, 
helpen we u hier graag snel weer van af.

Dit begint met een aangename sfeer, waarbij u 
op uw gemak voelt en vertrouwen krijgt in uw 
therapeut.

Daarnaast streven we naar de balans tussen 
klein genoeg zijn om persoonlijk aandacht te 
kunnen geven en groot genoeg zijn om een uit-
gebreid scala aan specialiteiten onder één dak 
aan te kunnen bieden.  

Het toepassen van de nieuwste technieken en 
gebruik van apparatuur is één ding. Maar een 
duidelijke uitleg over wat er precies speelt in 
uw lichaam is een tweede. Kennis geeft immers 
inzicht en controle. En dit geeft de meeste kans 
op lange termijn resultaat.

+ Oefeningen met een app voor thuis

+ Parkeergelegenheid op eigen terrein 

+ Verkoop van o.a. braces en foamrollers

DE  FYSIODE  +++ VAN

THERAPIEËN 
 
  Fysiotherapie
  Manuele therapie (SOMT)
  Oedeemtherapie
  Medische trainingstherapie
  Fasciatherapie

 
SPECIALISATIES  
 
  Dry Needling                   
  Echografie
  Medical taping                
  Mulligan concept
  Triggerpoint massage      
  Lasertherapie   
  Fysio voor Sporters         
  COPD trainingsgroepen

DE LOCATIE
 
De Fysio is gevestigd in het centrum van 
Soesterberg. Onze praktijk heeft 4 behandel-
kamers en een complete oefenzaal van 60m².

HET TEAM

De Fysio bestaat uit een team van 5 kundige 
en ervaren fysiotherapeuten. We zijn allemaal 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
hebben verschillende specialiteiten. Doordat 
we nauw met elkaar samenwerken, kunnen 
we een groot raakvlak binnen de fysiotherapie 
bereiken. Dankzij onze praktijkmanager en 
secretaresse kunnen wij ons volop focussen op 
ons vak en uw behandeling.

NETWERK

Soms is het nodig een klacht multidisciplinair te 
behandelen. Daarom hebben wij een breed, 
deskundig en efficiënt netwerk van verschil-
lende zorgverleners om samen te werken aan 
uw herstel. Wij werken samen met o.a.:

  Kinderfysiotherapeut          Ziekenhuizen 
  Massagetherapeut           Podotherapeut 
  Acupuncturist           Osteopaat  
  Orthomoleculair therapeut     Haptotherapeut


