
Annulering van de afspraak 
U wordt verzocht zich aan de voor u 
gereserveerde tijd te houden en in geval van 
verhindering bij minimaal 24 uur van tevoren 
te melden.  Dit geeft ons de gelegenheid om 
op de vrijgekomen plaats een andere patiënt 
in te plannen.  
 
Een niet tijdig afgezegde afspraak zal in 
rekening worden gebracht. Dit bedraagt 
75% van het praktijktarief. Deze nota 
krijgt u thuis gestuurd en kunt u niet 
indienen bij uw verzekeraar. 
 
Buiten de openingstijden en in het weekend 
kunt u uw bericht inspreken op het 
antwoordapparaat. U kunt ook een mail 
sturen naar 
info@fysiotherapiesurhuisterveen.nl 

Patiënt tevredenheidsonderzoek                
Graag nodigen wij u uit om mee te doen          
aan de internet vragenlijst die u na afloop        
van uw behandeling krijgt toegestuurd. Zo    
krijgen wij een goed beeld van wat u van         
ons vindt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fysiotherapiesurhuisterveen.nl 
U vindt op bovenstaande internetsite meer 
informatie over vergoedingen, locaties, het 
team, algemene voorwaarden en 
verschillende soorten behandelingen en 
aandoeningen.  
 
Locatie Surhuisterveen    
Dalweg 4, 9231HX Surhuisterveen.  
Locatie Harkema  
Gezondheidscentrum Wâldsoarch 
Nijebuorren 38, 9281LZ  Harkema 
 
0512-362167 
info@fysiotherapiesurhuisterveen.nl  
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Welkom bij Fysiotherapie Surhuisterveen- 
Harkema, gespecialiseerde zorg in de 
Wâlden ! 
 
Onze praktijk is een dorpspraktijk met een 
regiofunctie waar wij trots op zijn. 
 
De locaties Surhuisterveen en Harkema 
kennen ieder een lange traditie van zorg 
verlenen. De dorpspraktijk van toen heeft nu 
een belangrijke regiofunctie door zijn 
gespecialiseerde zorg en een goede samen-
werking met de andere disciplines in de nabije 
omgeving.   

 
Wij hechten veel waarde aan 
professionalisering, goede scholing is daarbij 
belangrijk. Daarom is er in onze praktijk een 
groot aanbod aan specialisaties, zoals 
manueel therapie en sportfysiotherapie. 

 

Een specialisatie is een 3 jarige master post-
HBO opleiding. Een gespecialiseerd 
fysiotherapeut legt zich toe op meer 
specifieke klachten en kan zo veel ervaring 
opbouwen. Ook hebben onze collega`s zich 
toegelegd op meer specifieke behandel-
methode`s als mindfulness of dry needling. 
 
 Manueel therapie 
• Psychosomatische fysiotherapie 
• Bekkenfysiotherapie 
• Sportfysiotherapie  
• Geriatriefysiotherapie 
• Begeleiding bij neurologische 

aandoeningen ( Parkinson, m.s, CVA) 
• Begeleiding bij chronische 

pijnklachten 
• Medical taping 
• Nek-schouder-arm klachten 
• Sportbegeleiding 
• Fysiofitness 
• Bekkenproblematiek bij 

zwangerschap 
• Dry needling 
• Ademhaling en ontspanningstherapie. 
• Beweegprogramma`s  

 
Wij zijn aangesloten bij regionale en 
landelijke netwerken. Binnen een netwerk 
werken vele disciplines samen en worden 
richtlijnen ontwikkeld. Hierdoor blijven wij 
goed op de hoogte van de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. 
 

 
Uw 1e afspraak 
Uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut is 
een intake. Er wordt een inventarisatie van 
uw klachten gemaakt. Hierbij zal de 
fysiotherapeut veel vragen stellen over de 
aard en de mogelijke oorzaak en een 
lichamelijke onderzoek doen om een 
volledig beeld van uw klachten te krijgen. 
Soms is extra informatie nodig van uw 
verwijzer.   
  
Samen met uw fysiotherapeut wordt er een 
behandelplan opgesteld. Wij vinden het 
belangrijk dat u met meedenkt met uw 
behandeling.  Aarzel niet om vragen te 
stellen wanneer er onduidelijkheden zijn of 
als u opziet tegen een onderzoek of een 
behandeling. Na het afsluiten van uw 
behandeltraject ontvangt uw verwijzer een 
eindverslag met het behandelresultaat. 


