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Fysiotherapie Van Oeyen
Historie
De praktijk is gestart in 1978 door
de heer Vermunt en mevrouw
Laurent op de locatie Lemoen 14-A
in Huissen. Een deel van dit pand was
woonhuis en een ander deel praktijk.
In 1983 ontstond er een maatschap
tussen mevrouw Laurent met de
heer Broersen, welke in 1985 werd
uitgebreid met de heer Van Oeyen.
Het gehele pand werd in gebruik
genomen door de fysiotherapie.
Vanaf 2000 gingen de heer Broersen
en Van Oeyen verder als praktijkeigenaren. In 2016 openden zij een
tweede vestiging in Huissen in het
Medisch Centrum Stadswal. Het
team fysiotherapeuten groeide
daarmee naar een middelgrote
praktijk met 11 collega’s. Vanaf
2020 gaan Lo en Anouk van Oeyen
verder als eigenaren onder de naam
Fysiotherapie Van Oeyen.
Visie
Individueel gerichte fysiotherapeutische behandelingen, betrokkenheid
en persoonlijke aandacht vormen de
basis van de geboden zorg in onze
praktijk. Daarnaast worden er ook
beweegprogramma’s aangeboden/
uitgevoerd in kleine groepen en
bestaat de mogelijkheid deel te
nemen aan fysiotraining.
Wij beschouwen de fysiotherapeutische behandeling als zorg en
maatwerk. Dit eist verdieping in de
hulpvraag van de patiënt en een
goede diagnose en toepassing van de
deskundigheid van de fysiotherapeut.

In de geboden zorg dient altijd
het patiëntenbelang voorop te
staan. Keuzes en beslissingen in de
behandeling worden ethisch juist
gemaakt en in het belang van de
patiënt. Wij vinden het belangrijk
dat de patiënt zelf ook een kritische
houding heeft ten opzichte van zijn
hulpvraag en de geboden zorg. Daar
waar mogelijk zal de patiënt tevens
zelf verantwoordelijkheid moeten
nemen voor de aanpak van het
gezondheidsprobleem.
Team
Voor collega’s fysiotherapie raadpleeg
de website van de praktijk:
www.fysiotherapievanoeyen.nl
Specialisaties
Ons enthousiaste team bestaat
uit gekwalificeerde algemene
fysiotherapeuten, allen opgenomen
in het kwaliteitsregister van het KNGF.
De meest gangbare specialisaties
binnen de fysiotherapie zijn aanwezig
binnen ons team. Voor zeer specifieke
behandelvormen hebben wij met
diverse collega’s in de regio contact.
Onze specifieke specialisaties zijn:
• Manuele therapie
• Geriatrie fysiotherapie
• Sport fysiotherapie
• Schouder-elleboog revalidatie
• Hand therapie
• Voet-enkel revalidatie
• Oncologische begeleiding
• Dry Needling
• Long - hart - vaat revalidatie
• Kaakklachten
• Chronische pijnklachten

Openingstijden
De praktijk is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 7.30 tot
18.00 uur. Indien behandelingen niet
binnen de reguliere openingstijden
kunnen plaatsvinden bieden wij,
na overleg, weekend en avond
openingstijden.
Afspraak
U kunt telefonisch een afspraak
maken op het nummer 026-3253853.
Of u kunt langskomen in de praktijk,
Medisch Centrum Stadswal,
Van Voorststraat 1 6851 LT Huissen of
Lemoen 14-A, 6852 DS Huissen.
Behandeling kan plaats vinden na
verwijzing van huisarts, specialist of
op eigen initiatief (DTF). In principe
behandelen wij in de praktijk, maar
indien noodzakelijk kan dat ook aan
huis plaats vinden.
Zorgverzekeraars
De praktijk heeft contracten
afgesloten met alle grote
zorgverzekeraars. Raadpleeg uw
polisvoorwaarden voor het recht op
vergoeding van fysiotherapeutische
behandelingen.
Klachtenregeling-AVG
De praktijk heeft een
klachtenregeling conform de
richtlijnen van het KNGF.
Wij zullen uw persoonsgegevens
alleen gebruiken of laten verwerken
in het belang van uw gezondheid
en/of het uitvoeren van onze
bedrijfsmatige administratie. (AVG)

