
Dr. Albert Schweitzerplein 5, 7772 ED - Hardenberg
Tel. 0523-261840  •  info@mijnfysio.nu • www.mijnfysio.nu

www.mijnfysio.nu

Aanwezig

fysiotherapie • manuele therapie • kinderfysiotherapie
• bekkenfysiotherapie • geriatriefysiotherapie

orofasciale fysiotherapie • dry-needling • sportrevalidatie
• fysio� tness • echogra� e • shockwave

Locaties:
BAALDER Dr. Albert Schweitzerplein 5

DE MARSLANDEN Erve Odinck 7 (De Matrix)
DE MARSLANDEN De Schans 7 (ProFit Gym)

HEEMSE Jupiterplein 3
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Mijn Fysio,
altijd in de buurt.



Gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg

Mijnfysio richt haar activiteiten op patiënten met klachten 
van het bewegingsapparaat in het algemeen, van jong tot 
oud, in alle leeftijdsgroepen.

De problemen die aan het bewegingsapparaat van het 
menselijk lichaam kunnen ontstaan zijn verschillend van aard 
en soms zeer complex. Binnen de praktijk werken daarom 
meerdere (gespecialiseerde) fysiotherapeuten om de 
oorzaak van uiteenlopende klachten te kunnen onderzoeken 
en deze zo doeltre� end mogelijk te behandelen

Wordt uw behandeling vergoed?

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen niet vergoed 
vanuit de basisverzekering. Er zijn een aantal uitzonderingen 
waarbij fysiotherapie wel vergoed wordt vanuit de 
basisverzekering. Voor zorg uit de basisverzekering geldt 
het eigen risico.

Mijnfysio heeft contracten met alle Nederlandse 
zorgverzekeraars. Om in aanmerking te komen voor 
vergoeding van uw behandelingen door uw zorgverzekeraar, 
heeft u in de meeste gevallen een aanvullende verzekering 
nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt per 
zorgverzekeraar en pakket. Raadpleeg de polisvoorwaarden 
van uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden.

Indien u zich niet aanvullend verzekerd heeft voor de kosten 
van fysiotherapie komen de kosten voor uw behandelingen 
voor eigen rekening.

Specialisaties
• fysiotherapie • dry-needling
• manuele therapie • sportrevalidatie
• kinderfysiotherapie • fysio� tness
• bekkenfysiotherapie • echogra� e
• geriatriefysiotherapie • shockwave
• orofasciale fysiotherapie

Verzekerd van kwaliteit!

Mijnfysio fysiotherapie is aangesloten bij Stichting Keurmerk 
Fysiotherapie. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor 
fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. 

Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor 
patiënten, draagt bij aan het realiseren van kostene�  ciëntie, 
doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit 
van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. 

Bij een Keurmerk fysiotherapiepraktijk bent u verzekerd van 
kwaliteit. Door aangesloten te zijn bij het Keurmerk laat 
Mijnfysio zien dat de praktijk actief bezig is met de kwaliteit 
van zorg en dat wij werken aan inhoudelijke kwaliteit van 
ons fysiotherapeutisch handelen.

Meer weten?
www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient
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