U kunt bij ons terecht voor
Oedeemfysiotherapie en Manuele lymfedrainage
Therapeutisch elastische kousen
Oncologische fysiotherapie
Manueeltherapie
Manueeltherapie bij baby’s en kinderen
Kinderfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Medische trainingstherapie
Echografie & shockwave therapie
Hart-, vaat- en longrevalidatie
Duizeligheidsklachten (o.a.BPPD)
Fysiotherapie voor ouderen / Geriatrie
Looptraining bij etalage benen
Valpreventie
McKenzie methode
Bekken(bodem)therapie
Mobilisaties (Mulligan methode)
Tape-technieken
Deep Oscillation

(Sport-) fysiotherapie
Manueeltherapie
Oedeemtherapie
Geriatrie

Op weg naar herstel.

Kinderfystiotherapie
Ergotherapie

De eerste stap is snel gezet;
uw eerste afspraak kan vaak al
binnen 24 uur ingepland worden
en een verwijzing is niet nodig.
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Kijkt u voor meer informatie op onze
website: www.nxtfysio.nl
of op www.defysiotherapeut.com

We gaan nét een stap
verder.
Bewegen doen we meestal zonder erbij na te
denken. Pas wanneer er klachten optreden,
merken we dat het lichaam soms wel wat extra
hulp kan gebruiken. Wij helpen u graag weer op
weg en gaan dan nét een stapje verder.
NXT Fysio: een enthousiast team van
fysiotherapeuten in Best, Oirschot,
Veghel, Volkel en Odiliapeel met
uiteenlopende specialismen,
staat voor u klaar!

NXT Fysio
Algemeen afsprakennummer 088-26 26 000
info@nxtfysio.nl | www.nxtfysio.nl
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Op weg naar herstel
U kunt bij ons terecht voor behandeling,
training en preventie. Onze op maat gesneden
behandelingen zijn volledig gericht op kwaliteit,
snelheid en resultaat. Een verwijzing is niet nodig.
Uw eerste afspraak kan vaak al binnen 24 uur
ingepland worden.
Specialisaties
In onze praktijk behandelen wij een groot scala
aan aandoeningen. Onze therapeuten hebben
uiteraard allemaal de benodigde basisopleiding
voor algemeen fysiotherapie gevolgd, maar
daarnaast beschikt elke therapeut over een
aantal specialisaties. Daardoor zijn we in staat
om u altijd de meest geschikte therapie te bieden
voor uw specifieke klacht of aandoening.
Beweegprogramma’s en medische fitness
We bieden op maat diverse beweegprogramma’s.
toegespitst is op uw wensen. Neem gerust
contact met ons op, we bespreken graag de
mogelijkheden met u.

Openingstijden
Niet voor iedereen is het mogelijk om tijdens
kantoortijden tijd vrij te maken voor een bezoekje
aan de fysiotherapeut. Daarom bieden wij zeer
ruimte openingstijden. Zelfs ‘s avonds en op
zaterdag kunt u bij ons terecht.
De openingstijden kunnen verschillen per locatie.
Informeer bij het maken van uw afspraak naar
de openingstijden van de locatie waar u graag
ontvangen wordt.
Afspraak maken
Algemeen afsprakennummer: 088 - 26 26 000.
Ons secretariaat is bereikbaar op maandag tot en
met donderdag van 8.30 tot 15.00 uur. Natuurlijk
is onze praktijk ook buiten deze tijden telefonisch
bereikbaar. Onze therapeuten zijn dan ook druk
bezig met behandelen van patiënten. Mocht u dus
niet direct iemand aan de lijn krijgen, spreekt u dan
de voicemail in. Wij bellen u spoedig terug.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw
persoonsgegevens, uw verzekering en indien van
toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat
u duidelijk aangeeft om wat voor klacht het gaat
en of u specifiek behandeld wenst te worden
door een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Bij de eerste afspraak neemt u mee:
o Eventueel de verwijsbrief
o Gegevens verzekering
o Geldig identiteitsdocument
o Handdoek

Een mail sturen kan natuurlijk ook indien u minder
spoed heeft: info@nxtfysio.nl
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