Locaties
Hooglanderveen Fit2Move | Disselplein 4 | 3829 MD Hooglanderveen
Zielhorst Gezondheidscentrum Zielhorst | Trombonestraat 123 | 3822 CW Amersfoort
Kattenbroek Gezondheidscentrum Kattenbroek | De Herfstdraad 15 | 3823 CS Amersfoort
Vathorst Medisch centrum Vathorst | Wervershoofstraat 363 | 3826 EM Amersfoort
Fyzie Zuid Cartesiusstraat 2 | 3817 XP Amersfoort | 033 461 42 74

033 204 80 00
info@fyzie.nl

Openingstijden
De tijden zijn per locatie wisselend.
Maandag van 07.30 tot 21.00 uur
Dinsdag van 08.00 tot 21.00 uur
Woensdag van 07.30 tot 21.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur
Zaterdag* van 09.00 tot 12.00 uur

Gezond en fit
door het leven
fyzie.nl

* Uitsluitend voor groepstrainingen op locatie Vathorst

Fysiotherapie
bij rugklachten

fyzie.nl

Veel mensen hebben last van rugklachten.
Dit geeft veel hinder en is erg vervelend.
Wanneer de klachten niet verminderen of
terugkeren, dan kunnen onze gespecialiseerde
therapeuten u verder helpen.

Kwaliteit
Bij Fyzie bent u verzekerd van
de beste zorg voor uw rug. De
behandeling begint direct
bij uw aanmelding. Iedere rugpijn
is anders en de behandeling is
maatwerk. Bij de eerste afspraak
wordt met behulp van lichamelijk
onderzoek en wetenschappelijke

methoden de ernst van uw klacht
bepaald. Vanuit deze metingen wordt
een behandelplan opgesteld.
Fyzie werkt met gespecialiseerde
fysiotherapeuten. Zij leren u om
te gaan met de gevolgen van
rugklachten en wordt de hinder die
u ervaart zo klein mogelijk gemaakt.
dit door oa. stapsgewijs een

trainingsprogramma van enkele
weken te doorlopen met vooraf
geformuleerde doelen.
De zorgplannen van Fyzie staan
voor de hoogste kwaliteit van zorg
en zijn ontwikkeld op basis van
de landelijke richtlijnen en actuele
wetenschappelijke inzichten.
Doelen
Samen met uw fysiotherapeut stelt u
haalbare doelen op die tussentijds
en aan het einde van het traject
gemeten worden om zo de voortgang
te monitoren.

Bewegen is een essentieel onderdeel
van het behandelplan en tevens het
middel om klachten in de toekomst te
voorkomen.
Rugpijn?
Onze therapeuten weten hoe ze
uw rugklacht moeten aanpakken
of verhelpen. Uw persoonlijke
omstandigheden spelen hierbij
een belangrijke rol.
Door goed onderzoek, gebruik van
de laatste inzichten, persoonlijke
aandacht en veel ervaring kunnen we
u snel informeren over de verwachtte
duur van het herstel.

