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Het vertrouwde adres voor Fysiotherapie in de regio
      

      

Praktijk Fysiotherapie Nieuwveen 

• Fysiotherapie    Teylersplein 4 Nieuwveen 
• Manueletherapie   2441LE Nieuwveen 
• Kinderfysiotherapie    Tel. 0172-538783 
• Manuele Lymfdrainage  info@fysiotherapienieuwveen.nl
• Bekkenfysiotherapie   www.fysiotherapienieuwveen.nl
• Bedrijfsfysiotherapie      
• Fysiosport       

fysiotherapie	 kinderfysiotherapie	 psychosomatische
manuele	therapie	 sportfysiotherapie	 fysiotherapie
fysiofitness	 revalidatie	 hydrotherapie

 Revalidatie

 Manuele therapie

 Kinderfysiotherapie

 Haptonomie

 Oedeemtherapie

 Bekkenfysiotherapie

 Psychosomatische Fysiotherapie

 Hart-/longrevalidatie

 Echografie

Wij behandelen ook aan huis 
en in de zorgcentra.

Kudelstaartseweg 243
1433GH Kudelstaart
 0297 – 329635
www.fysiotherapiekudelstaart.nl

Bij ons kunt u terecht voor alle specialisaties:
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Bij Fysiotherapie Amstelhof  zijn wij ervan overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak van uw 
klachten het beste resultaat geeft. Wij kunnen terecht zeggen dat wij u de beste zorg kunnen 
bieden. Afhankelijk van uw klacht, geven wij u de passende therapie.

Wij werken zonder wachtlijsten. U wordt bij ons snel geholpen, vroegtijdig ingrijpen bij een 
klacht  voorkomt verergering en stimuleert het herstel.

Kosten en vergoeding
Wij zijn gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden fysio-
therapie volledig als u aanvullend verzekerd bent. Als u niet aanvullend verzekerd bent kunt u 
natuurlijk ook bij ons terecht en word u particulier belast.

Moet ik lid zijn van het sportcentrum? 
Nee, ook zonder lidmaatschap bij Amstelhof Sport & Health Club (ASHC), kunt u bij ons terecht 
voor behandeling. 

Wat bieden wij bij Fysiotherapie Amstelhof
• Reguliere fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Long- en hartrevalidatie
• Beweegprogramma’s COPD en Atrose
• Bewegen voor patiënten met Diabetes Mellitus en overgewicht
• Rugscholing
• Knierevalidatie
• Training voor patiënten met schouder en nekklachten
• Aqua Fysiotherapie (water training)
• Fittesten (bloeddruk, longfunctie, conditietest)
• Medical Taping
• Dry Needling

Overige diensten:
• Oefentherapie Mensendieck
• Acupunctuur
• Diëtist
• Psycholoog
• Bedrijfsfysiotherapie (werkplekanalyse, tilvaardigheidstraining)
•	 Sportmassage,	ontspanningsmassage	en	voetzoolreflexologie.
• Stoelmassage (bij ons of op locatie).

Meer weten en/of  een afspraak maken?
Noorddammerweg 30 - 1424 NX DE KWAKEL 
Telefoon:  0297-521539 - Email: fysio@amstelhof.com
Website:  www.karelmuns.nl

Nu ook op zaterdag geopend van 09.00 - 12.00 uur!

Met ingang van 3 maart 2014 is er binnen onze praktijk in De Kwakel (Uithoorn) een vacature voor een fysiotherapeut(e). 
Wij zijn op zoek naar een collega met ervaring, liefst met een specialisatie.

De werkzaamheden betreffen ±16 uur per week, verdeeld over 2 dagen. 
Er is mogelijkheid tot uitbreiding naar een fulltime functie.

Functieomschrijving Fysiotherapeut
• Vertrouwd met het programma Intramed
• Verslaglegging conform richtlijnen van het KNGF
• Het geven van doelgroep lessen, bijvoorbeeld aqualessen
• Protocollen schrijven, stagiaires begeleiden
• Bereidheid om te rouleren, eventueel een avond per week en op zaterdag te werken
• Flexibel, dynamiek, hart voor je vak en voor de patiënten
• Houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied
• Draagt zorg voor acquisitie van patiënten, is daarin actief.

De sollicitatie kun je, samen met je CV met foto sturen naar:
ben.kada@karelmuns.nl

Meer weten over onze praktijk, kijk op: www.karelmuns.nl of www.amstelhof.com/health
Tel: 0297-521539

Vacature fysiotherapeut(e) 

Nu ook:personal training!

Kom in balans in 2014!
Al meer dan 30 jaar hebben wij, Fysio & Fitness Kudelstaart, met sporters te maken: wij zijn betrok-
ken in beweging. Sporten of bewegen levert een belangrijke bijdrage aan het lichaam en de geest: 
het brengt het nodige in balans. Balans of eigenlijk het ontbreken daarvan, is ook waar het om draait 
bij blessures: is de belasting te hoog of de belastbaarheid van het lichaam te laag, dan ligt het gevaar 
van een blessure op de loer. 

Wilt u ook in het nieuwe jaar in beweging blijven of heeft u last van een blessure die het sporten in de 
weg staat? Kom dan langs bij onze praktijk om de blessure goed in kaart te brengen en om met een 
uitgekiend programma ervoor te zorgen dat u blessures de baas bent en buitenspel zet. 
Ook in 2014 blijven wij betrokken in beweging. Wij wensen U een voorspoedig nieuw jaar.

Like Sportkrant Amstelland op

en maak kans 
op fantastische 

prijzen!

Powered by Amstelhof Sport & Health Club en Duosport.

info@fysionoorden.nl


