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FYSIOTHERAPIE FITPUNT
Met beweging je prettiger voelen. Wij zijn er van overtuigd dat dit werkt. Dat er soms 

drempels en obstakels zijn om te bewegen, weten wij ook. Om deze reden bieden wij je 

de combinatie Fysiotherapie en Training.  

 

Bij Fysiotherapie Fitpunt kunnen we je helpen met individuele behandeling fysiotherapie, 

kinderfysiotherapie of manuele therapie. Naast de therapie stellen wij onze oefenzalen 

ook graag open om aan je conditie of fitheid te werken. Ons team van fysiotherapeuten 

staat voor je klaar. Samen met jou kijken we waar we je mee kunnen helpen. Dit alles op 

basis van deskundige en persoonlijke begeleiding en een gemoedelijke en gezellige sfeer.

 

Leeftijd maakt niet uit. Van baby tot senior, in onze praktijk aan de Dorpsstraat in 

Bemmel hebben we alles in huis om jou te kunnen helpen. En ben je om een medische 

reden niet in staat om naar de praktijk te komen, dan komen we graag bij je aan huis. 

Om te zorgen dat onze behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen, hebben wij 

met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

 

INDIVIDUELE BEHANDELING
Soms kan je lichaam wel wat extra aandacht gebruiken als het lichaam even niet 

meewerkt. Je zoekt dan iemand die alles weet van bewegen en het voorkomen en/

of genezen van klachten. Bij Fysiotherapie Fitpunt kun je terecht voor fysiotherapie, 

kinderfysiotherapie en manuele therapie.  

 

FITNESS 
Fitness is bij Fysiotherapie Fitpunt anders dan op een sportschool. Bij ons train je altijd 

onder begeleiding van een fysiotherapeut. Bovendien train je in kleine groepen waardoor 

er altijd voldoende tijd en aandacht voor je is. Ook vergroot het de mogelijkheden om 

met medesporters een praatje te kunnen maken. Hierdoor is de Fitness ook gezellig en 

voor velen meer dan alleen maar sporten.

 

Fitness volg je om je conditie of fitheid te verbeteren of onderhouden. De kosten voor 

Fitness betaal je zelf. Het is eigenlijk een soort van onderhoud voor je lichaam. Nu 

investeren voorkomt later ongemak en kosten.  

 

GROEPSTRAINING
Bij Fysiotherapie Fitpunt zijn er specifieke trainingsmogelijkheden. Kenmerk van de 

training is dat je samen traint met mensen die min of meer met hetzelfde doel komen. 

Voorbeelden van training zijn peutergym, longfit bij COPD, SeniorenFit en Zwanger en 

Fit. Meestal betaal je de kosten voor de training zelf. Maar is er een medische reden om 

deel te nemen aan de training, dan kunnen wij de kosten mogelijk bij de zorgverzekeraar 

in rekening brengen. Voor informatie over de vergoeding door jouw zorgverzekeraar, kun 

je het best even contact met ons opnemen.   

Om te zorgen dat onze behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen hebben wij 

met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Wil je een afspraak maken, bel ons dan 

even op, een verwijzing is niet nodig, 


