
Kwaliteit. Dat bepaalt u!
Fysio Quality richt zich op een effectieve behandeling van uw klachten. We helpen u vanuit 
verschillende behandelmethoden, zoals manuele therapie en dry needling. Met oefeningen die vaak in 
de sportfysiotherapie hun waarde bewezen hebben, kunt u weer snel herstellen. ‘Kwaliteit voel je.’ 
Dus wie anders dan uzelf kan dit het best beoordelen? 
Vertel ons uw ervaringen, want we verbeteren onze dienstverlening graag.

“Kwaliteit voel je.”

Fysio Quality - Praktijk voor bewegingszorg
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NVMT Master Manueel therapeut (SOMT) - NVFS Sportfysiotherapeut- Fysiotherapeut - Dry needling – echografi st.

Voorkomen is beter dan genezen
“ Kwaliteit betekent niet alleen een goede diagnose, een hierop afgestemde effectieve behandeling, 

maar ook aandacht voor preventie. Voorkomen van klachten is natuurlijk beter dan het verhelpen ervan.”

Diederick van Groenewoud, manueel- en sportfysiotherapeut
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Manuele therapie
Iedereen heeft wel eens het gevoel ‘vast te zitten’. Vaak is dit letterlijk 

zo. Soms is er ook een bewegingsbeperking, vaak zonder dat u 

dit zelf door hebt. U kijkt bijvoorbeeld moeilijker achterom bij het 

autorijden. Of u vindt het lastig boven uw hoofd iets te pakken. Als 

de klacht een gevolg is van een bewegingsbeperking van één of meer 

gewrichten, dan is manuele therapie een geschikte behandelvorm. 

Via een gecontroleerde, snelle beweging wordt het gewricht 

losgemaakt. Met een gering aantal behandelingen en aanvullende 

oefeningen kunnen klachten snel verholpen zijn.

Dry needling
Hebt u last van gespannen spieren, 

stijfheid of acute spierpijn? 

Bijvoorbeeld een tennisarm? Dan 

kunnen zich pijnlijke en verharde 

plekken vormen, zogenaamde 

triggerpoints. ‘Dry needling’ kan de 

spierspanning snel verminderen. 

Via een kleine naald wordt de spierspanning verminderd. Het directe 

resultaat kan verbluffend zijn. De techniek is aanvullend op de 

manuele therapie.

Kwaliteit voel je
Kennis, ervaring en klantgerichtheid 

bepalen de kwaliteit van de behandeling. 

Fysio Quality staat voor:

•  een trefzekere diagnose, 

eventueel via echografi e

•  duidelijke uitleg over diagnose en 

voorgestelde behandeling en 

de duur ervan 

•  afstemming met uw huisarts of specialist als dat nodig 

of wenselijk is

• de snelst denkbare oplossing van uw klachten

• aandacht voor preventie

•  duidelijke aanwijzingen voor eigen oefeningen thuis.

Rechtstreeks of via verwijzing
Uw arts kan u voor behandeling verwijzen naar Fysio Quality. Via 

rapportages blijft uw huisarts of specialist op de hoogte van uw 

behandeling. U kunt ook 

rechtstreeks een afspraak 

voor behandeling maken. Kijk 

de polisvoorwaarden van uw 

aanvullende verzekering na 

of u voor fysiotherapie en 

manuele therapie voldoende 

bent verzekerd.

Begeleiding van topsporters
Fysio Quality heeft meer dan tien 

jaar ervaring met de begeleiding van 

topsporters. Door een combinatie 

van fysiotherapie, manuele therapie, 

dry needling technieken, taping en 

intensieve training kunnen sporters 

snel terugkeren naar het maximaal 

haalbare niveau. Ook recreatieve 

sporters kunnen profi teren van deze 

ervaring in de topsport. 

Met klachten hoeft u niet door te lopen 
Met manuele therapie – een specialisatie na de fysiotherapie - zijn veel voorkomende pijnklachten en beperkingen met bewegen 

te verhelpen. Fysio Quality helpt u onder meer bij klachten:

• van de wervelkolom, zoals ribklachten

• aan de nek, met uitstraling en tintelingen naar arm of hoofd

• aan de rug, soms met uitstraling en tintelingen naar het been

• van de schouder, al dan niet met bewegingsbeperkingen

• aan de pols

• van de heup en lies, mogelijk met bewegingsbeperking.

Mobilisatie fi bula Mobilisatie nek Dry needling

Manipulatie enkel

Begeleiding van topsporters, onder andere judo, hockey, zwemmen, handbal, voetbal, tennis, 
badminton, taekwondo en schaatsen.

6399-Folder Fysio Q-v5.indd   26399-Folder Fysio Q-v5.indd   2 06-03-12   09:1506-03-12   09:15



Manuele therapie
Iedereen heeft wel eens het gevoel ‘vast te zitten’. Vaak is dit letterlijk 

zo. Soms is er ook een bewegingsbeperking, vaak zonder dat u 

dit zelf door hebt. U kijkt bijvoorbeeld moeilijker achterom bij het 

autorijden. Of u vindt het lastig boven uw hoofd iets te pakken. Als 

de klacht een gevolg is van een bewegingsbeperking van één of meer 

gewrichten, dan is manuele therapie een geschikte behandelvorm. 

Via een gecontroleerde, snelle beweging wordt het gewricht 

losgemaakt. Met een gering aantal behandelingen en aanvullende 

oefeningen kunnen klachten snel verholpen zijn.

Dry needling
Hebt u last van gespannen spieren, 

stijfheid of acute spierpijn? 

Bijvoorbeeld een tennisarm? Dan 

kunnen zich pijnlijke en verharde 

plekken vormen, zogenaamde 

triggerpoints. ‘Dry needling’ kan de 

spierspanning snel verminderen. 

Via een kleine naald wordt de spierspanning verminderd. Het directe 

resultaat kan verbluffend zijn. De techniek is aanvullend op de 

manuele therapie.

Kwaliteit voel je
Kennis, ervaring en klantgerichtheid 

bepalen de kwaliteit van de behandeling. 

Fysio Quality staat voor:

•  een trefzekere diagnose, 

eventueel via echografi e

•  duidelijke uitleg over diagnose en 

voorgestelde behandeling en 

de duur ervan 

•  afstemming met uw huisarts of specialist als dat nodig 

of wenselijk is

• de snelst denkbare oplossing van uw klachten

• aandacht voor preventie

•  duidelijke aanwijzingen voor eigen oefeningen thuis.

Rechtstreeks of via verwijzing
Uw arts kan u voor behandeling verwijzen naar Fysio Quality. Via 

rapportages blijft uw huisarts of specialist op de hoogte van uw 

behandeling. U kunt ook 

rechtstreeks een afspraak 

voor behandeling maken. Kijk 

de polisvoorwaarden van uw 

aanvullende verzekering na 

of u voor fysiotherapie en 

manuele therapie voldoende 

bent verzekerd.

Begeleiding van topsporters
Fysio Quality heeft meer dan tien 

jaar ervaring met de begeleiding van 

topsporters. Door een combinatie 

van fysiotherapie, manuele therapie, 

dry needling technieken, taping en 

intensieve training kunnen sporters 

snel terugkeren naar het maximaal 

haalbare niveau. Ook recreatieve 

sporters kunnen profi teren van deze 

ervaring in de topsport. 

Met klachten hoeft u niet door te lopen 
Met manuele therapie – een specialisatie na de fysiotherapie - zijn veel voorkomende pijnklachten en beperkingen met bewegen 

te verhelpen. Fysio Quality helpt u onder meer bij klachten:

• van de wervelkolom, zoals ribklachten

• aan de nek, met uitstraling en tintelingen naar arm of hoofd

• aan de rug, soms met uitstraling en tintelingen naar het been

• van de schouder, al dan niet met bewegingsbeperkingen

• aan de pols

• van de heup en lies, mogelijk met bewegingsbeperking.

Mobilisatie fi bula Mobilisatie nek Dry needling

Manipulatie enkel

Begeleiding van topsporters, onder andere judo, hockey, zwemmen, handbal, voetbal, tennis, 
badminton, taekwondo en schaatsen.

6399-Folder Fysio Q-v5.indd   26399-Folder Fysio Q-v5.indd   2 06-03-12   09:1506-03-12   09:15



Kwaliteit. Dat bepaalt u!
Fysio Quality richt zich op een effectieve behandeling van uw klachten. We helpen u vanuit 
verschillende behandelmethoden, zoals manuele therapie en dry needling. Met oefeningen die vaak in 
de sportfysiotherapie hun waarde bewezen hebben, kunt u weer snel herstellen. ‘Kwaliteit voel je.’ 
Dus wie anders dan uzelf kan dit het best beoordelen? 
Vertel ons uw ervaringen, want we verbeteren onze dienstverlening graag.

“Kwaliteit voel je.”

Fysio Quality - Praktijk voor bewegingszorg

Praktijkadres  Groen van Prinstererlaan 73, 1181 TP Amstelveen        Correspondentieadres  Clare Lennartlaan 17, 1187 VJ Amstelveen
020 - 822 68 64        dvgroenewoud@fysio-quality.nl        www.fysio-quality.nl        BANK ING 4784925        KvK Amsterdam 53543521

NVMT Master Manueel therapeut (SOMT) - NVFS Sportfysiotherapeut- Fysiotherapeut - Dry needling – echografi st.

Voorkomen is beter dan genezen
“ Kwaliteit betekent niet alleen een goede diagnose, een hierop afgestemde effectieve behandeling, 

maar ook aandacht voor preventie. Voorkomen van klachten is natuurlijk beter dan het verhelpen ervan.”

Diederick van Groenewoud, manueel- en sportfysiotherapeut

6399-Folder Fysio Q-v5.indd   16399-Folder Fysio Q-v5.indd   1 06-03-12   09:1506-03-12   09:15


	6399-Folder Fysio Q-v5 voor op website, pagina 1
	6399-Folder Fysio Q-v5 voor op website, pagina 3

