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De behandeling wordt door de meeste

Mw. Cicèle Beld-Veltmann

zorgverzekeraars vergoed, maar de

In overleg met uw therapeut is behandeling
buiten onze openingstijden ook mogelijk.
Wij streven ernaar om een afspraak met u
te plannen binnen 48 uur na aanmelding.
Indien u niet in staat bent om de praktijk te
bezoeken is er een mogelijkheid om de be-

handeling aan huis te laten plaatsvinden.
Wij zijn direct toegankelijk: dat wil zeggen
dat u geen verwijzing nodig hebt.

vergoedingen zijn afhankelijk van uw
polisvoorwaarden.
Een niet nagekomen afspraak wordt bij de
cliënt gedeclareerd.
Wij hanteren de klachtenregeling en het

privacy reglement volgens de voorschriften.
Indien u deze wenst in te zien, is er een
exemplaar beschikbaar bij de balie.

Samenwerking met:

Kwalteit :

Acupunctuur Ton Elfrink

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen

www.acupunctuurlosser.nl

onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.

Podoloog Esther Scheffer

Dr.Frederiksstraat 13
7582 AX Losser

www.podopraktijklosser.nl

Tel: 053-5383128
GZ-psycholoog Paula Blikman
06-12273947

www.fysiotherapiewelhuisrikhof.nl
Specialist in bewegen

info@fysiotherapiewelhuisrikhof.nl

Welkom

Wat doen wij:

Fysiotherapie:
Mensen gaan naar de fysiotherapeut om-

-Alg.fysiotherapie

dat ze klachten hebben vanwege hun

-Sportrevalidatie

( v oorheen maatschap voor Fysiotherapie Elfrink C.S. )

houding of omdat bewegen problema-

-Manueel therapie ( m ethode Marsman )

In deze informatiebrochure vindt U de no-

tisch is. Het kan gaan om klachten ten

-Crafta therapie

dige informatie over de praktijk en onze

gevolge van ongeval /ziekte, een ver-

( n ek-,hoofd-,aangezicht-, en kaakklachten )

werkwijze. Wanneer U nog vragen heeft

keerde houding of beweging, klachten

kunt U terecht bij één van de fysiothera-

opgedaan tijdens het werk, sportblessu-

peuten of op

res of simpelweg omdat het lichaam ou-

www.fysiotherapiewelhuisrikhof.nl

der wordt. Uw fysiotherapeut behandelt,

Welkom bij fysiotherapie
Welhuis & Rikhof

adviseert en begeleidt u. U leert hoe u
door verantwoord te bewegen verdere
problemen kunt voorkomen of beperken.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw
persoonsgegevens, uw verzekering en
indien van toepassing de verwijsbrief.
OPENINGSTIJDEN:

Het is van belang bij het maken van de

maandag

08.00-20.00 uur

eerste afspraak, dat u duidelijk aangeeft

dinsdag

07.30-19.30 uur

om welke klacht het gaat .

woensdag

07.30-17.30 uur

Eerste afspraak:

Donderdag

07.30-20.00 uur

De fysiotherapeut vraagt u enkele per-

vrijdag

07.30-17.00 uur

soonsgegevens, zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden.
Legitimatie is verplicht.

-Schouderspecialist (

schoudernetwerk

-Specialist COPD
-Arbeidsfysiotherapie
-Medical taping
-Taping
-Oefentherapie / groepstherapie

-Rugscholing en houdingstherapie
-Sensomotorische integratie kind

)

