
FYSIOTHERAPIE

Welk lichaamsdeel het ook betreft, met de door SMC Fysiomed ontwikkelde krachtige 
massagetechnieken voor weefsels (zoals spieren en kapsels) en manuele technieken voor 

gewrichten, kan het lichaam herstellen. We werken volgens de Treatment-, Testing-, 
Trainingsaanpak. We gaan samen met jou trainen om je lichaam zo sterk, soepel en 
weerbaar mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat je klacht niet meer terugkomt. 
Wanneer het nodig en door jou gewenst is, voegen we andere specialisaties aan je 
behandeling toe. Onze fysio’s denken holistisch, denken verder dan de pijnplek en doen 

er alles aan om je zo snel en goed mogelijk te laten functioneren en presteren. 

Voor wie 

• voor mensen die last hebben van spieren of gewrichten. 

• voor mensen die na een operatie moeten revalideren. 

• voor mensen die fitter willen worden. 

• voor mensen die een sportieve doelstelling willen behalen. 
Kortom: voor iedereen met een (sport)medisch vraagstuk.  

Je eerste afspraak 

Je kunt meestal binnen 24 uur terecht. De eerste afspraak duurt 40 minuten, de daarop 
volgende afspraken 20 minuten.    

Kosten 
Zie prijslijst  

Specialisten 
We hebben tientallen fysiotherapeuten met allemaal hun eigen specialisatie (rug, nek, 
schouder, knie, etc.). Daarnaast hebben we nog eens 30 specialisten op het gebied van 
lichaam, geest en het energiesysteem.  

Trainingsabonnementen 
Als Rehab-Member ben je cliënt bij een fysio of specialist van The SMC van Fysiomed. 
Trainen kan onderdeel uitmaken van je behandeltraject en zal bijdragen aan je herstel en 
een hogere mate van fitheid en gezondheid. Onze Gym is een op zichzelf staand bedrijf 

waarvoor abonnementen gelden. Deze abonnementen vallen niet onder de 
ziektekostenverzekering. Als Rehab Member krijg je korting op onze abonnementen. 

Aanmelden 
Bel 020 560 89 20 voor een afspraak of meer informatie. We zullen er alles aan doen om 

je binnen 24 uur bij een fysiotherapeut te plaatsen.

Praktisch  
1. Je ontvangt een email ter 

bevestiging van je afspraak. 

2. Indien je een afspraak wilt 
verschuiven of afzeggen, 
verzoeken we je dat 24 uur van 

tevoren te doen, anders zijn wij 
genoodzaakt de kosten in rekening 
te brengen. 

3. Declaraties verlopen via je 

ziektekostenverzekering. 
Controleer je polis om te weten 
hoeveel behandelingen je vergoed 
krijgt. 

4. Een verwijzing van de huisarts is 
niet nodig. 

Contact 
Fysiomed 

IJsbaanpad 6 
1076 CV Amsterdam 
020 560 89 20 
www.fysiomed.org 
info@fysiomed.org 

Fysiomed 
Sportmedisch 
Centrum 

Fysiomed heeft alle specialisaties 
in huis om ervoor te zorgen dat 
lichaam, geest en energiesysteem 
in balans zijn. 
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