Fysio Rakthof

Drie vestigingen in Helmond:

Ons team bestaande uit elf fysiotherapeuten waaronder drie (master)manueel therapeuten en
drie echografisten - staat garant voor kwalitatief
hoogwaardige fysiotherapie in de meest brede
zin, te weten:
algemene fysiotherapie;
revalidatie na operatie;
vaattraining (claudicatio intermittens);
Parkinson training - aangesloten bij
Parkinsonnet;
manuele therapie;
echografie van het bewegingsapparaat (MSU);
COPD, diabetes en CVA revalidatie;
medische training;
ontspanningstherapie;
dwarsleasie revalidatie;
myofaciale therapie;
neurologische revalidatie (NAH);
hoofdpijn behandeling
Als ook voor

Locatie Rakthof:
Rakthof 17, 5709 EK Helmond
Tel.: (0492) 51 65 49

Foto locatie

Locatie Mierlo-Hout:
Alphonsusplantsoen 30, 5706 BC Helmond
Tel.: (0492) 55 41 03

Locatie Body Business:
Braakse Bosdijk 3, 5703 HZ Helmond
Tel.: (0492) 56 51 06

second opinion en verzekeringsexpertise;
fysiotherapeutisch-diagnostische adviezen;
Behandeling op afspraak:
Deze kunt u met het online inschrijfformulier via
de website of telefonisch maken.
Daarnaast kunt u zich ook persoonlijk wenden tot
de vestiging van uw keuze.
Op alle locaties bestaat een (uiteraard beperkte)
mogelijkheid voor behandelingen na 16.30 uur.

De meeste fysiotherapiebehandelingen worden
vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Hiervoor is geen verwijzing nodig en ze komen
NIET ten laste van uw eigen risico.
Uitsluitend behandelingen voor chronische
patiënten (zie “lijst langdurige fysiotherapie” van
uw verzekeraar) én voor behandelingen aan huis
is een medische verwijzing noodzakelijk.

Ons team
Rob van Bokhoven, vennoot:
fysiotherapeut spec. revalidatie trainer,
MS, dwarslaesie en Claudicatio I.
Jane Brugghe, master man. therapie:
fysiotherapeut, spec. manueel therapeut,
echografie
Jenny Bijsterbosch-Hop:
fysiotherapeut, neurologische fysiotherapie
Mike Gottenbos:
fysiotherapeut,
Menno Hattke:
fysiotherapeut, spec. actieve revalidatie
Inge Konijnenberg:
fysiotherapeut, Parkinson/Claudicatio I.
Joyce van Ooijen, master man. therapie:
fysiotherapeut, spec. manueel therapeut,
echografie
Wouter Simonse, vennoot:
fysiotherapeut, spec. manueel therapeut,
echografie
Karin Toonders:
fysiotherapeut, spec. actieve revalidatie
Michelle Vink:
fysiotherapeut
Peter Vluggen:
fysiotherapeut, spec. McKenzie, tapen
Mieke Slaats:
office manager
Jolanda de Swart:
administratief medewerkster
boekhouding
Meer info:
info@fysio-rakthof.nl
www.fysio-rakthof.nl

Méér dan fysiotherapie: bezoek onze site --> www.fysio-rakthof.nl
In de gezondheidszorg spreekt men van patiënten. Wij spreken over en met mensen, mensen met een probleem wat zich bevindt in het bewegingsapparaat en
die daarvoor hulp zoeken bij ons.
Wij zien het als onze taak om een zo effectief mogelijke hulp te bieden die volgens een gezamenlijk uitgezet plan op zo kort mogelijke termijn een optimaal
resultaat bereikt.
Dat doen we samen, wij reiken de mogelijkheden aan en daarmee gaan we samen aan de slag om de uitgezette doelen te bereiken.
Heb je al een afspraak gemaakt? Dan hebben we je gevraagd om de online intake in te vullen. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk aan de slag
met je behandeling.

Contracten met o.a:
Fysio Rakthof
Aangesloten bij Centraal Kwaliteitsregister
en klachtenregeling KNGF

