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Nieuws zorgverzekeringen 2020 

Voor 1 januari kunt u weer overstappen van 

zorgverzekeraar of uw aanvullende pakket 

aanpassen. Informeert u goed over de 

verschillende polissen!  

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen 

vergoed vanuit de aanvullende verzekering, dus 

kijk goed na of u een aanvullende verzekering 

heeft  en hoeveel behandelingen fysiotherapie 

vergoed worden. Wij adviseren 20 

behandelingen. 

Heeft  u een operatie ondergaan of een 

chronische aandoening dan wordt fysiotherapie 

vanaf de 20e behandeling vanuit de 

Basisverzekering vergoed. De eerste 20 

behandelingen komen ten laste van de 

aanvullende verzekering. Fysiotherapie voor 

jongeren beneden de 18 jaar wordt helemaal 

vergoed vanuit de Basisverzekering.  

_______________________________________ 

Nieuwe collega 
 

Sinds 16 december hebben 

we een nieuwe collega, 

Niels Saathof.  

 

 

   

   Parkinson 
Collega Tineke Agterbosch heeft zich 
gespecialiseerd in de behandeling van 
Parkinsonpatiënten en is aangesloten bij 
ParkinsonNet. 

 

_________________________________ 

Yoga en Pilates bij Fysiotherapie 
Dwingeloo 
Vanaf dit jaar is het mogelijk om groepslessen 
Yin Yoga, Stoelyoga en Pilates voor  
mensen met rugklachten te volgen. 
Dinsdagochtend van 10.30 tot 11.15 uur start 
er een nieuwe groep Pilates Plus o.l.v.  
Esmeralda van Liefland. Zij geeft ook de Yin  
Yoga op dinsdag van 18 tot 19 uur.  
Karin Klop geeft op vrijdagmiddag van 14 
tot 15 uur stoelyoga. Voor meer info kunt u 

contact opnemen 

met de praktijk 

0521-592190. 
 
 

 
 

 

 

Whats App Fysio 
Pijntje? WhatsApp Fysiotherapie?! 

Gratis, snel en professionele informatie van 

Fysiotherapie Dwingeloo via WhatsApp! 

Heeft u een vraag, wilt u een afspraak maken 

of wilt u tips over een pijnklacht/blessure? 

Laura: 06-51683272, Tineke: 06-13401009 
 

 
 
 
 
 

Fysiotherapie Dwingeloo 
Tineke Agterbosch, Laura Nijsingh, 

 Rianne Hoogeveen en Niels Saathof. 
 

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een gezond en sportief 2020! 
 

Openingstijden 

Maandag/dinsdag/donderdag 7.00 - 20.00 uur 
Woensdag en vrijdag 7.00 - 18.00 uur 
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