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Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Esther van Schaik-Dijcks: Fysiotherapeut,
Kinderfysiotherapeut,
Kinderbekkenfysiotherapeut &
Praktijkhouder

Onze praktijk is een Fysiotherapie Praktijk die zich richt op een
patiënten populatie voor Jong & Oud. Onze visie is dat een patiënt de
best mogelijke zorg dient te krijgen en dat het aanbieden van een breed
behandelaanbod essentieel is om aan een grote diversiteit aan
zorgvragen te kunnen voldoen.

Onno van Schaik: Fysiotherapeut &
Oedeemfysiotherapeut & Praktijkhouder.
Annemiek Verhulst: Fysiotherapeut,
Kinderfysiotherapeut MSc & Sensorische
Integratie Therapeut
Miranda Hagen: Medisch Secretaresse,
Personal Assistent & Financiële
Administratie

Wij bieden behandelingen in de praktijk en aan huis aan.
Wij beschikken over een deskundig team dat breed geschoold is en aan
een brede zorgvraag kan voldoen.
Expertise: Klachten aan het houding en bewegingsapparaat zoals; nekschouderklachten, rugklachten, Bekken en SI klachten, Sportblessures,
revalidatie na een operatie aan de heup, knie of enkel.
Zwangerschapsgym, Ouderen fysiotherapie in de praktijk of aan huis,
CVA netwerk, Artrose netwerk, Lid van Tegenkracht - patiënten met
kanker, Oedeemfysiotherapie.

Samenwerking met Ketenpartners voor ‘‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’’
Kinderfysiotherpai

COVID-19 de Nieuwe Kinderfysio & Fysio Praktijk van Schaik-Dijcks tijdens en na Corona
Wij als praktijkeigenaren zijn deze maanden hard bezig geweest om middels veiligheidsrichtlijnen onze praktijk
Corona Proof te maken (PBM).
In deze tijd ligt inactiviteit en overgewicht op de loer, daarom willen wij als praktijk beweegprogramma’s gaan
aanbieden;

Beweegprogramma Artrose.

Beweegprogramma Oncologie.

Beweeg Carrousel overgewicht en Diabetes Type II voor Jong & Oud.

Beweegprogramma overgewicht.
Onze collega Annemiek Verhulst heeft dit voorjaar een aanvullende opleiding gevolgd.
Met als verdieping het Hypotone Kind en Pre- en Dysmaturiteit.
Binnen de Kinderfysiotherapie & Fysiotherapie bieden wij; Kinderfysiotherapie in de praktijk en aan huis aan.
Daarnaast bieden wij: Kinderbekkenfysiotherapie, Kinderfysio+ & Kinderyoga+, Baby & Kindermassage,
Peuteryoga, Onbeperkt ontspannen voor Jongeren, Sensorische Integratie Therapie en Sherborne therapie aan.

