Praktijkfolder Fysiotherapie
WIE ZIJN WIJ? WAT DOEN WIJ?
Van harte welkom bij de afdeling Fysiotherapie
van gezondheidscentrum Levinas. Fysiotherapie
in Levinas is ontstaan door het samengaan van
vier fysiotherapiepraktijken. Dit zijn de praktijken
van René van Ouwerkerk , Annelies Soels-Roos,
Babette Bakker en Wim van den Oever.
Voor reguliere fysiotherapie kunt u bij alle vier
de fysiotherapeuten terecht.
Naast de reguliere fysiotherapie zijn wij
gespecialiseerd in manuele therapie,
psychosomatische fysiotherapie,
sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie en
oefentherapie Mensendieck.
Aanmelden
Zonder verwijsbrief van huisarts of specialist kunt
u een afspraak maken met uw fysiotherapeut. Bij
de eerste afspraak vindt er een screening plaats
om te kijken of de fysiotherapeut iets voor u kan
doen. Zo niet, dan verwijst hij of zij u naar de
huisarts. Indien u een chronische indicatie heeft,
of als u mee wilt doen met een
beweegprogramma, heeft u wél een verwijsbrief
van huisarts of specialist nodig.
De behandeling
De behandeling van de fysiotherapeut begint
altijd met de analyse, die wordt gemaakt op basis
van het vraaggesprek (anamnese) en het
bewegingsonderzoek. De bevindingen worden
met u besproken en vervolgens wordt er samen
met u een behandelplan met bijbehorende
behandeldoelen en verrichtingen opgesteld. Eén
van de verrichtingen kan zijn een training in onze
oefenzaal.

Chronische klachten
Mensen met een chronische aandoening volgens
de lijst Borst, kunnen bij ons terecht voor
individuele behandeling of medische
trainingstherapie.
Voor de mensen met een chronische aandoening
zoals COPD, Diabetes, CVRM of Obesitas is er
de mogelijkheid om deel te nemen aan een
multidisciplinair zorgpad.
Specialisaties
Manuele Therapie
Babette Bakker, Wim van den Oever.
Manuele therapie richt zich op de diagnostiek en
behandeling van functiestoornissen van het
bewegingsapparaat in het algemeen en van de
wervelkolom in het bijzonder. De therapeut doet
dit met behulp van specifiek manueel
therapeutische onderzoeks- en
behandeltechnieken.

Bekkenfysiotherapie
Evelien Sučec-Hoegee en Leonie van den Bragt
Bekkenfysiotherapie richt zich op het voorkomen
en behandelen van functiestoornissen en klachten
binnen het gehele gebied van buik, bekken en
lage rug bij vrouwen, mannen en kinderen.

Wim van den Oever
Veka Olaria
Algemeen: 0104521421
FT / MT: 0628277416
MDieck: 06 - 24359459
wvdoever@ezorg.nl

Oefentherapie Mensendieck
Veka Olario
Oefentherapie Mensendieck is een houdings- en
bewegingsspecialisme, dat zich bezighoudt met het
voorkomen en/of verminderen van klachten aan het
bewegingsapparaat. Binnen de therapie speelt de
algehele lichaamshouding een belangrijke rol.

Annelies Soels-Roos
Riekje Wiersma
010-4532799
soelsroos@gmail.com

Medische trainingstherapie
Na, of in combinatie met een individuele
behandelserie door één van de therapeuten kan
het zinvol zijn om in groepsverband in onze
oefenzaal te werken aan een goed herstel van uw
klachten.

Babette Bakker
0104115161 / 0621212529
babettebakker@gmail.com
René van Ouwerkerk
Tenny Kortleve
Annemieke Leenders
Tevens gevestigd op Avenue Concordia 25
0104130444/ 0610158056
rene@avenue25.nl

Psychosomatisch fysiotherapie
Annelies Soels-Roos
Psychosomatiek houdt zich bezig met de
behandeling van spanning gerelateerde klachten,
onverklaarde pijn, burn-out, paniekklachten en
slecht slapen.

Kinderfysiotherapie
Petra ketelaar
Kinderfysiotherapie richt zich op de behandeling
van kinderen tussen 0 en 17 jaar met problemen in
het bewegingsapparaat en de motorische
ontwikkeling.

Sportfysiotherapie
René van Ouwerkerk
Sportfysiotherapie biedt uitkomst als u problemen
ervaart bij het sporten, zoals (herhaalde) blessures
of het niet kunnen uitoefenen van uw sport op de
manier die u graag zou willen.

Bereikbaarheid en openingstijden
Fysiotherapie in Levinas is alle werkdagen geopend
van 07.30 uur tot 19.00 uur. Maandag tot 21.00 uur. Petra Ketelaar
Bij uitzondering is het mogelijk om buiten deze tijden010-4665102
een afspraak te maken.
info@fysiotherapieplus.nl

Evelien Sučec-Hoegee
010-4114224
e.sucec@fysiorc.nl
Leonie van den Bragt
010-4114224
l.vandenbragt@fysiorc.nl

