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ALGEMENE INFORMATIE
Fysiodocwerk is een praktijk voor fysiotherapie,
manuele therapie, sportfysiotherapie, geriatrie
fysiotherapie, actieve revalidatie en preventieve
training. Wij zijn gevestigd in het Medisch
Centrum Docwerk te Maassluis met een praktijkgedeelte op zowel de begane grond als de
eerste verdieping. Fysiodocwerk biedt naast
de reguliere fysiotherapie ook de volgende
beweegprogramma’s aan, in samenwerking
met huisartsen en specialisten in de regio:
Longreactivatie bij COPD
Gecombineerde Leefstijl Intervisie GLI
Looptraining bij Claudicatio Intermittens
Hartrevalidatie
Oncologie Revalidatie en Valpreventie
Het doel van de beweegprogramma’s is de
lichamelijke fitheid te verbeteren en een leefstijlverandering ten gunste van de gezondheid
te bereiken.
PREVENTIEVE TRAINING
Fysiodocwerk biedt de mogelijkheid om op
eigen kosten te trainen met een speciaal voor
u samengesteld schema.
OVERIGE ACTIVITEITEN
Fysiodocwerk biedt ook Pilates lessen aan en
beweeglessen ‘Gezond Bewegen’ in samenwerking met Careyn.
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VISIE
Voor de fysiotherapeutische behandeling van
gezondheidsproblemen hanteren wij een actieve
aanpak. U zal als cliënt zo veel mogelijk actief
betrokken worden bij de behandeling en u heeft
zelf dus een belangrijke rol in uw eigen herstel.
DE EERSTE AFSPRAAK
Bij de eerste afspraak dient u uw verzekeringspasje en identiteitskaart en eventuele verwijzing,
mee te nemen. Tijdens het eerste bezoek vindt
een gesprek en een lichamelijk onderzoek
plaats. Aan de hand hiervan wordt samen met
u een behandeldoel en behandelplan opgesteld.
HUISREGELS
Wij hanteren enkele huisregels, waaronder het
verplicht gebruik van schone (sport)schoenen in
de trainingszaal. Ook vragen wij u om uw eigen
handdoek mee te nemen. De overige regels, als
mede het privacyreglement en de klachtenprocedure zijn ter inzage beschikbaar aan de balie.
NIET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN
Natuurlijk kan het voorkomen, dat u een
afspraak wilt wijzigen of annuleren. Tot 24 uur
voor uw afspraak kunt u uw afspraak kosteloos
wijzigen of annuleren. Doet u dat korter voor
afgaand aan uw afspraak of u komt uw afspraak
in het geheel niet na, dan wordt er een tarief
van € 25,- bij u in rekening gebracht.

VERZEKERINGEN
Wij hebben met vrijwel alle zorg-verzekeraars
contracten afgesloten. Wanneer u bij ons onder
behandeling komt voor fysiotherapie, adviseren
wij u om uw ziektekostenpolis goed door te
nemen. Kijk in hoeverre u aanvullend verzekerd
bent voor fysiotherapie. Indien u niet aanvullend
verzekerd bent voor fysiotherapie, vragen wij
u de kosten voor een behandeling na afloop
per pin te voldoen.
OVERIGE
Wij beschikken over een AED voor calamiteiten. Indien u niet gereanimeerd wenst te
worden bij een calamiteit, vragen wij u dit bij
uw eerste bezoek kenbaar te maken.
OPENINGSTIJDEN
Op werkdagen van 08:00–18:00 uur.
Tevens op zaterdagochtend en maandag-,
dinsdag- en woensdagavond in overleg.
BLESSURESPREEKUUR VOOR SPORTERS
Maandag en vrijdag van 16:45 – 17:45 uur na
telefonisch aanmelden.
THERAPEUTEN
Machteld van der Lelij – BIG 49908756704
Fysiotherapeut, Master Sportfysiotherapeut
Karin Verkerk – BIG 09046033204
Fysiotherapeut, Bewegingswetenschapper
Elles Aardenhout – BIG 69908877804
Fysiotherapeut, Master Manueel therapeut
Tessa Oudejans – BIG 99921115904
Fysiotherapeut, Master Manueel Therapeut i.o.
Anika Ippel – BIG 99919935604
Fysiotherapeut, Master Geriatrie Fysiotherapeut

Roxanne Deurloo – BIG 29918711404
Fysiotherapeut, Master Manueel Therapeut i.o.
Sander Quik – BIG 59925764604
Fysiotherapeut, Master Sportfysiotherapeut i.o.
CONTACT
De Vloot 206D
3144 PK Maassluis
010-5916341
info@fysiodocwerk.nl
www.fysiodocwerk.nl
Denkt u bij het maken/wijzigen van een afspraak
aan de mogelijkheid dit via e-mail te doen!
MEDISCH CENTRUM DOCWERK
Fysiodocwerk maakt onderdeel uit van Medisch
Centrum Docwerk. Dit is een multidisciplinair
centrum voor de eerstelijns gezondheidszorg
in Maassluis. Naast onze fysiotherapie-praktijk
zijn hier gevestigd: huisartsenpraktijk Docwerk
en praktijken voor tandartsen, podotherapie,
Mensendieck therapie en huidtherapie.
KLACHTEN
Ondanks onze inzet, kunnen er dingen anders
gaan dan we met elkaar afgesproken hebben
of verwachten. Bij ernstige zaken verzoeken
wij u gebruik te maken van onze klachtenprocedure via één van onze vertrouwenspersonen.
Mocht u er niet uitkomen zijn wij aangesloten
bij de klachtenregeling van het kngf.
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