Evelien Kluft is ook algemeen fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut i.o. Daarnaast is dansen een grote hobby van haar geweest. In aansluiting hierop heeft zij
een revalidatievorm gestart ‘’Dans in revalidatie’’. Dit is geschikt voor iedereen die
met klachten bij de fysiotherapeut komt. In plaats van oefeningen doen op
apparaten worden er nu oefeningen gedaan in combinatie met muziek en dans.
Dit alles onder fysiotherapeutische begeleiding om het plezier van dansen te delen.

Revalidatie
Dit is de medische term die letterlijk weer valide, actief en functioneel worden
met een chronische aandoening na een ongeval, blessure, bevalling of medische
ingreep betekent. Neem een kijkje op onze website voor meer informatie over
revalidatie d.m.v. “Fysioﬁtness”, “Dans in revalidatie” of “Bekkenbodem veilig
bewegen”.

ALGEMENE FYSIOTHERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

Informatie

REVALIDATIE

Voor meer informatie over de praktijk, de specialisaties en therapeuten
kunt u terecht op onze website www.visser-fysiotherapie.nl
U bent van harte welkom in onze praktijk op alle werkdagen.
De kofﬁe en thee staan voor u klaar!
Graag tot ziens!
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ALGEMEEN
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 18.00 uur.
Aanmelden:
Telefonisch 0229 212993 of via de website www.visser-fysiotherapie.nl

Visser Fysiotherapie
Een sfeervolle en moderne fysiotherapiepraktijk voor algemene fysiotherapie,
bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en revalidatie.
De praktijk bestaat al sinds 1996. Wij zijn gevestigd aan de Lepelaar 3a in Hoorn.
Deze praktijkruimte bestaat uit een ruime wachtkamer, 3 verschillende
behandelruimtes en is op de begane grond, zodat het voor alle patiënten
goed bereikbaar is. Op de tweede etage bevindt zich een oefenruimte waarin
gerevalideerd en getraind kan worden. Rondom het pand is voldoende gratis
parkeerruimte. Alle fysiotherapeuten werkzaam bij Visser Fysiotherapie zijn
geregistreerd fysiotherapeut.

Verzekering
Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. Zij vergoeden de
behandelingen waarvoor u verzekerd bent vanuit de aanvullende verzekering.
Om te weten of uw verzekeraar de behandeling vergoedt, is het verstandig uw
polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw verzekeraar.

THERAPEUTEN EN SPECIALISATIES
Bekkenfysiotherapie
Angelique Visser is geregistreerd bekkenfysiotherapeut met een aantekening
in de seksuologie. Zij behandelt mannen, vrouwen en kinderen met bekken(bodem) klachten.

Het betreft alle klachten die te maken hebben met:
• ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
• niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
• moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
• verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
• pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen;
• problemen met seksualiteit en intimiteit, seksuele klachten, pijn bij gemeenschap;
• begeleiding bij operaties in de onderbuik;
• bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;
• begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.
Monica Bok is algemeen fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut i.o. Zij behandelt
mensen met bekken(bodem) gerelateerde klachten in samenwerking met
Angelique Visser

Psychosomatische fysiotherapie
Brenda van Gent is geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeut met een
aantekening in de seksuologie. Zij behandelt mensen met klachten die te maken
hebben met:
• Onbegrepen lichamelijke klachten;
• Overbelasting;
• Hyperventilatie;
• Chronische pijn;
• Vermoeidheid;
• Spanning/stress;
• Depressie/ angsten;
• Problemen met seksuele functies.
Met psychosomatische fysiotherapie kunt u leren om het verstoorde evenwicht
tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid te
herstellen.

Algemene fysiotherapie
Patrick van der Velden is algemeen fysiotherapeut en psychosomatisch
fysiotherapeut i.o. Hij behandelt mensen die in het dagelijks leven beperkt
worden door lichamelijke klachten. Een behandeling kan bestaan uit houdingsadviezen, oefeningen en massagetherapie. Patrick heeft jarenlange ervaring
als fysiotherapeut. Zijn aandachtsgebied is de orthopedische revalidatie
(heupprothese, knieprothese etc) en het verminderen van spierspanningen
door middel van massage en andere technieken (dry needling, medical taping).

