
Diensten en producten:
• Algemene fysiotherapie 
• Manuele therapie
• Oedeemtherapie
• Begeleiding (top)sporters
• Medical Taping 
• Mulligan-therapie
•	 Fysiofitness	
•	 Zwangerfit	
• Training bij COPD en Hartfalen
• Training bij perifeer vaatlijden
 (aangesloten bij claudicationet)

Afspraak maken:
Wij behandelen uitsluitend op afspraak.
Een afspraak maken kan telefonisch via telefoonnummer:  
0495-634506 of direct aan onze balie.

Openingstijden:
Maandag 8.00 - 19.00 uur
Dinsdag  8.00 - 18.00 uur
Woensdag 8.00 - 21.00 uur
Donderdag  8.00 - 19.00 uur
Vrijdag  8.00 - 21.00 uur

Loverstraat 8, 6031 VD Nederweert
Tel. 0495 - 63 45 06

E-mail: info@fysionederweert.nl

Fysio- en Manuele
therapie Seuren

Seuren
Fysio- en Manuele therapie Praktijkfolder



U bent bij ons aan het juiste adres voor 
behandelingen van  diverse aandoeningen aan het 
houdings- en bewegingsapparaat, de begeleiding 
bij een neurologische aandoening, long- hart en /of  
vaatproblemen en voor de begeleiding van (top-)
sporters. Wij bieden u kwalitatief hoogwaardige en 
zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde, 
transparante en betaalbare fysiotherapeutische 
zorg. Dit in onze goed bereikbare en makkelijk 
toegankelijke praktijk. Indien hiervoor een 
medische noodzaak is behandelen wij ook aan 
huis of in de zorginstelling waar u verblijft.

Bereikbaarheid
Onze praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum 
Nederweert (GCN) aan de Loverstraat 8. Deze locatie, in 
het centrum van Nederweert, is zowel met eigen vervoer 
als met openbaar vervoer prima bereikbaar. Er is bij de 
praktijk ruim voldoende parkeergelegenheid voor uw auto 
of	fiets.	Buslijn	61	van	Weert	naar	Venlo	(via	Meijel)	en	
lijn 82 van Weert naar Roermond (via Heythuysen) en 
omgekeerd, stoppen voor onze deur.

Hoogwaardige zorg
Wij staan voor doelmatige, transparante en kwalitatief 
hoogwaardige zorgverlening.
Dit betekent dat wij fysiotherapeutische zorg bieden 
volgens de nieuwste inzichten, welke zoveel mogelijk 
wetenschappelijk onderbouwd is. 

Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn 
geregistreerd in het BIG-register. Deze registratie in 
dit register van het Ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport garandeert de bevoegdheid van een 
zorgverlener.

Al onze fysiotherapeuten zijn lid van het Koninklijk  
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en 
ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister. Verder 
zijn onze manueel therapeuten geregistreerd in het 
Centraal Kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging 
voor Manuele Therapie. Onze oedeemtherapeuten zijn 
ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor 
oedeemtherapie van het KNGF.
Dit geeft u de garantie dat zij voldoen aan strenge 
kwaliteitseisen zoals bepaalde gedragsregels, richtlijnen 
voor behandelingen en dat zij voldoende bijscholing 
volgen. 

Samenwerking
Om goede zorg te leveren en te blijven leveren, 
werken we intensief samen met medisch specialisten, 
huisartsen en andere paramedici. Dit zowel binnen het 
Gezondheidscentrum Nederweert als daarbuiten.
Deze	samenwerking	leidt	tot	duidelijkheid,	efficiëntere	
inzet	van	zorg	en	betere	resultaten	voor	u	als	patiënt.

Gezond bewegen
Naast onze uitgebreide fysiotherapeutische zorg kunt 
u ook bij ons terecht als u op een gezonde wijze wilt 
blijven	sporten.	Voor	informatie	over	onze	Fysiofitness	
en	Zwangerfit	verwijzen	wij	u	graag	naar	de	betreffende	
folders of naar onze website.

Fysio- en Manuele 
therapie Seuren is 
specialist in beweging 
voor Nederweert en 
omstreken.


