


Openingsti jden
maandag t /m donderdag   :   7.30 – 20.00 uur
vr i jdag                :   7.30 – 18.00 uur

WijWi j  behandelen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u ‘s ochtends 
tussen 9.00 en 12.00 uur bel len naar 075-6161146. U kunt z ich ook aanmelden 
op onze websi te www.kernprakt i jken.nl .  Dan wordt met u contact  opgenomen. U 
kunt z ich rechtstreeks aanmelden, verwi jz ing door een arts is niet  verpl icht .

Eerste afspraak
DeDe eerste keer dat u komt worden uw gegevens vastgelegd en een onderzoek 
gedaan naar uw klacht.  Na het onderzoek bespreekt de fysiotherapeut samen 
met u welke behandelmethode voor u het beste resul taat oplevert .  Indien 
mogel i jk  wordt  a l  t i jdens uw eerste bezoek met de behandel ing begonnen. 

Wat moet u meenemen?
UU wordt verzocht iedere behandel ing een badlaken of  grote handdoek mee te 
nemen. Bi j  de eerste behandel ing moet u ook een geldig ident i te i tsbewi js,  uw 
verzeker ingsgegevens en eventueel  een verwi jz ing meenemen.

Afzeggen behandeling
In geval  van verhinder ing verzoeken wi j  u di t  24 uur tevoren te melden.

Bereikbaarheid
OnzeOnze prakt i jk  is  goed bereikbaar met openbaar vervoer.  Het NS-stat ion en de 
bushal te z i jn op loopafstand. Wanneer u met de auto komt,  is  voldoende 
parkeerruimte aanwezig.

Vergoedingen
Fysiotherapie is door zorgverzekeraars op verschi l lende manieren in de 
pol isvoorwaarden opgenomen. Wi j  adviseren u dr ingend om vooraf  de 
pol isvoorwaarden van uw ziektekostenverzeker ing te controleren om te 
voorkomen dat u achteraf  met onvoorziene kosten wordt geconfronteerd.voorkomen dat u achteraf  met onvoorziene kosten wordt geconfronteerd.
Meer bi jzonderheden over di t  onderwerp tref t  u aan in de aparte fo lder 
‘ fysiotherapie en uw verzeker ing’ of  k i jk  op www.kernprakt i jken.nl  onder tar ieven 
en vergoedingen

Welkom bij  Fysiotherapie Zaandam
Fysiogroep Zaandam is één van de vi j f  
Kernprakti jkenKernprakti jken in de regio Zaanstreek-Waterland. 
Bijna 50 fysiotherapeuten delen bij  Kernprakti jken 
één visie: het beoefenen van fysiotherapie vanuit  
de kern van ons vak. En daarbij  draait  het om u als 
patiënt.



Special isaties
   •  Manuele therapie:  een behandelmethode ger icht  op het verhelpen van 
    funct iestoornissen van gewrichten door middel  van mobi l isat ies en 
    manipulat ies.
   •  Fysiof i tness: a ls aanvul l ing op de behandel ing of  in een kleine groep onder  
    goede begeleiding. Voor di t  laatste kunt u z ich aanmelden bi j  het  
        secretar iaat  of  b i j  uw therapeut.
   •  Sport fysiotherapie:  voor de behandel ing van sportblessures met het doel  zo  
    snel  mogel i jk  de sportbeoefening te kunnen hervatten, maar ook voor 
    beginnende of  gevorderde sporters die wi l len weten hoe ze verantwoord   
    kunnen trainen en blessures kunnen voorkomen.
   •  Huid- en oedeemtherapie:  huidproblemen zoals de behandel ing van 
    l i t tekens en acné, daarnaast oedeemtherapie en lymfedrainage.
      •  Podologie:  de behandel ing van voetgerelateerde aandoeningen in het 
    houdings- en bewegingsapparaat.
   •  Dry needl ing:  het losmaken van spierverhardingen door middel  van het 
    ger icht  pr ikken met een naaldje binnen de spier.
   •  Echograf ie:  het  door l ichten van gewrichten om spier-  en peesscheuren,    
    kalk,  zwel l ing of  een sl i jmbeursontsteking te kunnen constateren.

Vakgroepen
Om kennis en vaardigheden op hoog niveau te houden en een goede Om kennis en vaardigheden op hoog niveau te houden en een goede 
samenwerking te kunnen waarborgen, z i jn binnen de Kernprakt i jken 3 
vakgroepen gevormd:
   •  Vakgroep rug: voor de behandel ing van rugklachten
   •  Vakgroep schouder:  voor de behandel ing van schouderklachten
•    vakgroep knie:  voor de behandel ing van knieklachten

Deze vakgroepen werken intensief  samen met diverse regionale z iekenhuizen.

Onderl inge samenwerkingOnderl inge samenwerking
Er bestaat een nauwe samenwerking binnen ons team, ieder vanui t  z i jn eigen 
special isat ie,  met het doel  een voor u opt imaal resul taat te verkr i jgen. Het kan 
voorkomen dat u door meerdere therapeuten wordt gezien. Om een voorbeeld te 
geven: de manueel therapeut doet de behandel ing,  de echograf ie wordt gemaakt 
door degene die z ich daar in gespecial iseerd heeft  en de sport fysiotherapeut 
t ra int  met u.

Meer weten?Meer weten?
Meer ui tgebreide informat ie over onze werkwi jze en behandelmethoden kunt u 
v inden op onze websi te:  www.kernprakt i jken.nl .  Daar v indt u naar al le waar-
schi jn l i jkheid ook informat ie over uw klacht.



Tobias de Coenestraat 2 • 1462 KR Middenbeemster 

T: 0299 – 68 39 88

E: fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl 

Zuiderhof 2A 1461 AJ •  Zuidoostbeemster 

T: 0299 – 68 39 88

E: fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl

‘t Spil 20 • 1141SE Monnickendam 

T: 0299 – 65 11 09 

E: oosteree@kernpraktijken.nl

Het Anker • ‘t Prooyen 4a • 1141VD Monnickendam 

T: 0299 – 65 11 09 

E: oosteree@kernpraktijken.nl

Melbournestraat 2c • 1448 NH Purmerend

T: 0299 – 42 56 83

E: weidevenne@kernpraktijken.nl 

Papaverstraat 27 • 1131 HK Volendam

T: 0299 – 32 01 75

E: garage@kernpraktijken.nl 

Ereprijsweg 9 • 1508CT Zaandam 

T: 075 – 616 11 46 

E: fysiogroepzaandam@kernpraktijken.nl - info@fysiogroep.nl 

’t Kalf • Kalf 188 • 1509 BB Zaandam 

T: 075 – 616 11 46 

E: fysiogroepzaandam@kernpraktijken.nl - info@fysiogroep.nl 

Kuilpad 1 • 1509AS Zaandam

T: 075 – 616 11 46 

E: fysiogroepzaandam@kernpraktijken.nl - info@fysiogroep.nl 
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