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Sam van Houtenstraat 9-11
1067 JA Amsterdam
Tel: 020-6110320
www.fysiotherapiesvh.nl
info@fysiotherapiesvh.nl

Onze specialisaTes:
Fysiotherapie
Kinderfysiotherapie

Sportfysiotherapie
Knierevalidatie

Oedeemtherapie
Lymfedrainage

Bekkenbodemtherapie
Medische Fitness

Deep Oscillation

Echografie

Dry Needling
Medical Taping

Shockwavetherapie
Acupunctuur

Manuele Therapie

Zwangerfit®

ONS TEAM
Welkom bij onze prakTjk Fysiotherapie Sam van Houten. Wij zijn gevesTgd
in een modern pand met zeven ruime behandelkamers voorzien van de
nieuwste apparatuur. Tevens hebben wij een ruime oefenzaal met
trainingstoestellen van Technogym. Op dit moment zijn wij met acht
therapeuten werkzaam met ieder zijn eigen specialisaTes.
Onze visie is dat klanten/paTënten de best mogelijke behandeling moeten
krijgen. Dat impliceert dat de kwaliteit van de behandeling op een zo hoog
mogelijk niveau moet staan. Dit proberen wij te bewerkstelligen door
voortdurend met kwaliteit en klantgerichtheid bezig te zijn d.m.v. zeer
regelmaTge na- en bijscholing, de prakTjk uit te rusten met de meest
nieuwe, geavanceerde apparatuur, een goed uitgeruste oefenzaal en
ruime moderne behandelkamers. Ook hygiëne, persoonlijke begeleiding,
waarbij de paTënt centraal staat en prevenTe maken hier onderdeel
vanuit.
Aanmelden
U kunt bij ons terecht met een verwijzing die u van uw huisarts of
specialist heea ontvangen. Tegenwoordig is het niet nodig om voor
fysiotherapie een verwijzing van een arts te hebben. De fysiotherapeut is
direct toegankelijk (DTF).
Er zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden aan deze directe toegang. Bij
een chronische indicaTe volgens de ”Lijst Chronische Aandoeningen” is,
voor vergoeding door de verzekering, alTjd een verwijzing nodig.
Vergoeding
Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende
ziektekostenverzekering. Het aantal te vergoeden behandelingen is
acankelijk van de door u afgesloten verzekeringspolis met uw
zorgverzekeraar.
Afspraken die niet 24 uur van te voren afgezegd zijn, kunnen in rekening
worden gebracht.
Tarieven
Voor gecontracteerde fysiotherapie gelden de tarieven zoals deze met uw
zorgverzekeraar zijn afgesproken. Deze declareren wij rechtstreeks bij uw
zorgverzekeraar. Wanneer u niet of niet toereikend bent verzekerd voor
fysiotherapie, ontvangt u van ons een nota. De geldende tarieven staan
vermeld op de tarievenlijst die hangt in de wachtkamer en die ook op onze
website staat.
Openings,jden
Kijk voor de actuele openingsTjden op onze website:
www.fysiotherapiesvh.nl

Bernadette Hoyer

Gerard Emmen
Prak,jkhouder, algemeen fysiotherapeut, echograﬁst
dry needling, Nek-Schouder-Arm-methode (volgens Stenvers),
knierevalidaTe, sporYysiotherapie, medical taping, echograﬁe,
shockwavetherapie, podologie

Algemeen fysiotherapeut
dry needling, medical taping

Mitchel Straatman
Frans Stefels

Prak,jkhouder, algemeen fysiotherapeut, echograﬁst
dry needling, Nek-Schouder-Arm-methode (volgens Stenvers), medical taping,
echograﬁe, shockwavetherapie, podologie

Marjory Guda

Algemeen fysiotherapeut, oedeem- en lymfedrainagetherapeut
bekkenbodemtherapie bij inconTnenTe, dry needling,
triggerpoint therapie

Kris,na Marteijn-Ruden

Algemeen fysiotherapeut
lage rug- en bekkenklachten, zwangerschapsgerelateerde
klachten, orthopedische klachten, ZwangerFit®, mindfulness

Valerie Bouterse

Algemeen fysiotherapeut, acupuncturist
dry needling, bewegen bij overgewicht en diabetes,
pilates, medical taping en kinderacupunctuur

Algemeen fysiotherapeut, manueel therapeut
COPD revalidaTe

Manon Peters
Kinderfysiotherapeut, algemeen fysiotherapeut
plagiocephalometrie (afplahng schedel), medical taping

Samenwerking
Onze prakTjk werkt nauw samen met manueel-fysiotherapeut Erik Pels.
Hij is als zelfstandig therapeut in de prakTjk aan de Sam van Houtenstraat
gevesTgd. Voor meer informaTe: www.erikpels.nl en tel: 06-12973646.
Eén keer per week kunt u in onze prakTjk terecht bij een diëTste van
Dieetplaneet. Voor meer informaTe of het maken van een afspraak:
www.dieetplaneet.nl

Geregistreerde fysiotherapeuten
Alle fysiotherapeuten in onze prakTjk zijn geregistreerd in het BIG-register
en in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie en voldoen aan de door het KNGF
gestelde kwaliteitseisen.
Voor meer informaTe kunt u terecht op onze website:
www.fysiotherapiesvh.nl

Klachtenregeling KNGF
Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de behandeling.
Bespreek dit bij voorkeur met uw behandelend therapeut. Indien nodig
kunt u zich richten tot de klachtencommissie van het KNGF (zie ook op
onze website onder klachtenregeling).

