
Omdat onze praktijk sinds de start in 1996 een flinke metamorfose heeft ondergaan ontvangt u deze nieuwsbrief. 

Wist U dat:
… fysio- en manuele therapie Vrachelen al 21 jaar bestaat?

… de praktijk inmiddels bestaat uit 6 enthousiaste fysiotherapeuten en een ergotherapeute?

… onze oefenruimte recent is vergroot tot 70m2, zodat we nog meer functioneel gericht kunnen behandelen?

… onze fysiotherapeuten samen 130 jaar ervaring hebben?

… wij intussen vele specialisaties binnen onze praktijk hebben?

… er 3 oedeem therapeuten werken, waarvan één met de specialisatie oncologie fysiotherapie en  
één met de specialisatie geriatrie fysiotherapie?

… er 2 geriatrie fysiotherapeuten werken die samen 32 jaar ervaringen hebben als fysiotherapeut binnen een 
verpleeghuis en die aangesloten zijn bij het netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel (www.nahfysionet.nl) en 
het netwerk Geriatrie?

… we twee claudicatio therapeuten hebben die gespecialiseerd zijn in gesuperviseerde looptherapie voor 
 patiënten met perifeer arterieel vaatlijden … en dat deze behandelingen per 2017 vergoed worden vanuit  

de basisverzekering?

… onze collega veel ervaring heeft in het behandelen van Parkinsonpatiënten en aangesloten is bij Parkinsonnet?

… er zowel een fysiotherapeut (www.handpolsexpert.nl) als een ergotherapeute (www.ergotherapiemaatwerk.nl) 
 werkzaam zijn met de specialisatie hand/polstherapie voor het behandelen van hand/polsklachten en het 
maken van orthesen?

… we een fysiotherapeute hebben die veel ervaring heeft met het behandelen van bekkenklachten 
tijdens de zwangerschap?

… we een fysiotherapeute hebben die gespecialiseerd is in het behandelen van mensen met ademhalings-/  
spanningsproblemen en die bovendien werkzaam is als haptotherapeute?

… er binnen onze praktijk veel ervaring is in het behandelen van sportblessures?

… dat we uitgebreide ervaring hebben in de behandeling van postoperatieve orthopedische patiënten?

… dat wij in de praktijk door onze patiënten in 2015 en 2016 beoordeeld zijn met een 9,1  
en dat we hier trots op zijn?
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