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Welkom in
onze praktijk

Fysio Totaal Waalwijk
Al meer dan veertig jaar hebben wij een goede reputatie
binnen de gezondheidszorg in Waalwijk en omgeving.
Onze praktijk is gevestigd op twee locaties, namelijk
op de Mozartlaan 3 en in het Gezondheidscentrum
Olympia, De Coubertinlaan 10d. Met 14 fysiotherapeuten
met diverse specialisaties onder één dak vindt u bij ons
vrijwel alle mogelijke vormen van fysiotherapie.

Specialisaties

Intake & onderzoek fysiotherapie

Fysio Totaal Waalwijk is een grote praktijk en biedt een pakket
van uiteenlopende fysiotherapeutische specialisaties dat
vrijwel het gehele werkveld van de fysiotherapie omvat.
Fysio Totaal Waalwijk biedt de volgende specialisaties:

Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut uw klachten
in kaart aan de hand van de anamnese (vraaggesprek) en een
lichamelijk onderzoek. Dit is maatwerk want elk lichaam is
anders en iedere klacht vereist een andere aanpak. Hierna wordt
een fysiotherapeutische diagnose gesteld en in samenspraak
met de patiënt wordt er een behandelplan opgesteld.
Tijdens de behandeling zullen verschillende evaluatiemomenten
worden ingebouwd waarbij de fysiotherapeut in overleg met
de patiënt bepaalt of de behandeling effectief is. Indien nodig
kunnen de behandeldoelen worden bijgesteld. Bij beëindiging
van de behandeling wordt de huisarts op de hoogte gebracht
van het verloop van de behandeling en het behaalde eindresultaat.
Tevens wordt er aan de patiënt gevraagd om een enquête in te
vullen om de kwaliteit van de fysiotherapeutische
dienstverlening te verbeteren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manueeltherapie
Kinderfysiotherapie
Geriatriefysiotherapie
Sportfysiotherapie.
Oedeemfysiotherapie
Schouderfysiotherapie
Echografie
Dry needling
COPD beweegprogramma
Aanmeten en verstrekken van
therapeutisch elastische kousen
• Medische trainingstherapie zowel
individueel als in groepsverband:
- HersenFYTaal
- OncoFYTaal
- SeniorenFYTaal

Tevens is de praktijk aangesloten bij:
•
•
•
•

Schoudernetwerk
Knienetwerk
Parkinsonnet
Geriatrienetwerk
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Kwaliteit

Dat is de rode draad bij alle activiteiten van
Fysio Totaal Waalwijk. De therapeut zal dan ook
samen met de patiënt zoeken naar de oorzaak van de
klachten. Het herstel van de klacht, zal naast het effect
van de therapeutische behandeling, ook deels, afhankelijk
zijn van de actieve rol van de patiënt om factoren die de
klacht veroorzaken definitief te veranderen.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Patiënttevredenheid,
doelmatigheid en efficiëntie zijn de belangrijkste kernpunten
van de bedrijfsvoering. Alle fysiotherapeuten binnen Fysio Totaal
Waalwijk zijn vakkundig, gespecialiseerd en staan ingeschreven
in het landelijk register voor fysiotherapie. Ze voldoen aan alle
gestelde voorwaarden, zoals het volgen van bij- en nascholingen.

Aanmelden voor een behandeling
Sinds 2006 is fysiotherapeutische zorg in Nederland direct
toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing van uw
huisarts een afspraak kunt maken voor fysiotherapie.
U kunt zich telefonisch aanmelden via 0416-336537,
via de website; www.fysiototaalwaalwijk.nl of via de mail;
info@fysiototaalwaalwijk.nl. De praktijk hanteert geen wachtlijst
en heeft als streven dat de patiënten binnen twee dagen na
aanmelding worden teruggebeld voor het plannen van de intake.

Preventie en leefstijl
Ook preventie en leefstijl zijn belangrijke pijlers binnen onze
bedrijfsvoering. Het lichaam kent een fantastisch zelfgenezend
vermogen. Onze westerse leefstijl blokkeert vaak dit herstellend
vermogen. Hierdoor ontstaan veel chronische klachten. Door
met u onze kennis te delen over o.a. beweging, voeding, stress,
slaap, ademhaling en het immuunsysteem willen wij u helpen
om het zelfgenezend vermogen van uw lichaam weer te herstellen. Middels onze leefstijltrajecten gaat u ervaren hoe je op een
gezonde manier voor je eigen lichaam kan zorgen, zodat u fysieke
uitdagingen in de toekomst beter kan opvangen.
Voorkomen is immers beter dan genezen.

