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VISIE
De personal touch voor onze cliënten met net wat extra begrip, aandacht,
motivatie en drive. Dat is wat Sportrevalidatie Hilversum niet alleen uitdraagt
maar ook waarmaakt. U voelt zich bij onze enthousiaste en deskundige
therapeuten in vertrouwde handen. Wij streven naar optimale begeleiding
en behandeling van iedereen die zich aanmeldt. Het gaat om uw lichaam.
Daarbij is ons uitgangspunt datgene wat mensen nog wel kunnen, om
vervolgens via een persoonlijk behandelplan te werken naar zo optimaal
mogelijk vrij bewegen.
Wij zijn begaan met het welzijn van onze patiënten. Het team van Sportrevalidatie Hilversum staat
open voor innovaties, is leergierig en is continu in ontwikkeling. De medewerkers nemen geregeld via
masteropleidingen en cursussen de laatste noviteiten in de paramedische branche tot zich en brengen ze in praktijk. Last but not least draait het bij uw behandeling om persoonlijke aandacht en een
luisterend oor. Daar staan wij ook voor: een personal touch met net dat beetje extra begrip, aandacht,
motivatie en drive.

SPECIALISATIES
• Fysiotherapie
Fysiotherapie is gericht op het behandelen van klachten aan spieren, banden,
gewrichten en zenuwen. Het behandelplan van de fysiotherapeut voor het
bewegings-apparaat kan ook inhouden, dat andere specialisaties als manuele therapie of oefentherapie Cesar er deel van uitmaken.

• Manuele therapie
Manuele therapie is gericht op verbetering van de beweeglijkheid van de wervelkolom en andere
gewrichten. Manueel therapeutische behandelingen werken vaak (veel) sneller dan reguliere fysiotherapeutische behandelingen. Manuele therapie kan onderdeel uitmaken van uw totale behandelplan om zo het herstel te bespoedigen. De manueel therapeuten in onze praktijk hebben allen een
Masteropleiding afgerond.

• Geriatrie fysiotherapie
Deze vorm van fysiotherapie richt zich op de zorg voor (kwetsbare) ouderen
en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met
complexe gezondheidsproblematiek. Hier bij gaat het niet alleen om
ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een
beroerte, dementie, ziekte van parkinson, MS of een gebroken heup,
verschijnselen van ouderdom vertonen. Het doel van de therapie is
gericht op het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid. De behandelingen kunnen zowel in de praktijk als thuis plaatsvinden.

• Oefentherapie Cesar
Is een houdingstherapie, die wordt ingezet voor uw dagelijkse bezigheden, zoals werk, sport en
hobby. Oefentherapie Cesar kan deel uitmaken van uw totaal behandelingsplan, zodat de kans op
herhaling van klachten tot een minimum wordt beperkt. Onze oefentherapeute Cesar richt zich tevens
op patiënten met zwangerschapsgerelateerde klachten en slaapproblemen.

‘Kon erg snel terecht. Een afspraak maken en eventueel verschuiven was nooit een probleem.
Ben professioneel en goed geïnformeerd en behandeld.’
(review op zorgkaartnederland.nl)

‘Deskundige therapeuten. Duidelijk advies. Goede afspraken.
Mooie accommodatie. Ook in de avonduren te bezoeken.’
(review op zorgkaartnederland.nl)

• Sportfysiotherapie
Sportfysiotherapie bestaat uit onderzoek naar en behandeling van sportgerelateerde klachten. Onze
therapeuten zijn bovendien gespecialiseerd in blessurepreventie en verbetering van sportprestaties.

‘Een goede en professionele praktijk waarbij er goed naar de patiënt geluisterd wordt.
De fysiotherapeuten helpen de patiënt weer op weg naar het sporten door behandeling
en oefeningen gericht op de sport van de patiënt.’
(review op zorgkaartnederland.nl)

• Dry needling
Dry needling is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van acupunctuurnaaldjes, waarmee spierknopen en triggerpoints worden aangeprikt.
Met als resultaat een betere bloeddoorstroming, mobiliteit en pijnvermindering in nek, armen, rug of benen.

• Neurodynamica
Neurodynamica is gericht op zenuwgerelateerde klachten, waarbij u
moet denken aan bijvoorbeeld hernia, hielspoor, tennisarm of andere
uitstralingspijn.

(TOP)SPORTBEGELEIDING
‘Ons team van fysiotherapeuten is serieus met hun vak bezig. Kundig en sympathiek.
Het grote voordeel is de behandelzaal, waar je onder begeleiding kunt oefenen,
Eén of meerdere keren per week, zodat je snel sterker wordt.’
(review op zorgkaartnederland.nl)

• Flexchair ruitertraining
Flexchair ruitertraining traint de houding en zit van onder anderen ruiters.
Met de flexchair (bewegende stoel met sensor) worden problemen met
de houding in kaart gebracht en getraind. Bij lichamelijke klachten wordt
de training gecombineerd met manuele therapie.

• Medical taping
Medical taping wordt ingezet ter ondersteuning van een behandeling
(ook wel kinesio-taping). Denk hierbij aan ondersteuning van een
gewricht, ontspanning van een spier of spiergroep, preventie en pijnvermindering bij triggerpoints.

• Podotherapie
Podotherapie gaat uit van de corrigerende werking vanuit de voeten op het complete bewegingsapparaat. Corrigerende en beschermende technieken worden gehanteerd met behulp van podotherapeutische zolen.

• Voedingsadvies

Sporters kunnen zich laten testen, trainen en begeleiden door de fysiotherapeuten van de praktijk. Daarnaast kan er preventief gesport worden onder
begeleiding van één van de fysiotherapeuten in de fysiofitness. Dit alles
middels een persoonlijk opgesteld behandelplan gericht op uw (sport)
wensen. Kijk voor meer informatie op www.sportbegeleiding-hilversum.nl.

Kwaliteitsgarantie
De fysiotherapeuten en specialisten van Sportrevalidatie Hilversum zijn allen
geregistreerd bij het Keurmerk Fysiotherapie en de deelregisters voor specialisaties. De therapeuten zijn tevens lid van verschillende specifieke netwerken om de
meest up to date kennis en kunde te waarborgen. De praktijk is voorzien van het
keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) alsmede Plus
praktijk en TopZorg praktijk. Het betekent voor u in concreto een
waarborg voor de hoogste zorg-kwaliteit.

Aan- en afmelden
Aanmelden kan via 035-6217816 of info@sportrevalidatie-hilversum.nl. Of via aanmeldingsformulieren beschikbaar in onze vestigingen. Heeft u een vraag dan kunt u ook terecht bij onze gratis inloop
spreekuren, die geregeld worden gehouden op de verschillende locaties en waar u, indien nodig,
een afspraak kunt maken (zie www.sportrevalidatie-hilversum.nl). Bij een eerste afspraak graag uw
identificatie, verzekeringspas en een eigen handdoek meenemen.

De gewichtsconsulente geeft advies over gezonde voeding en geeft begeleiding in het stapsgewijs toepassen van een gezond eet- en leefpatroon.
De adviezen zijn heel praktisch. Cliënten krijgen (en houden) een gezonder
gewicht en zijn fitter. Zo hebben ze ook minder risico op chronische ziekten.

Als u onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, gelieve dit 24 uur van tevoren te melden.
Anders zijn wij genoodzaakt het behandeltarief in rekening te brengen.

• Samenwerking

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Uw zorgverzekeraar
ontvangt van ons rechtstreeks de facturen voor de behandelingen. Check
uw polis voor het aantal fysiotherapiebehandelingen waarvoor u bent verzekerd. Op www.sportrevalidatie-hilversum.nl vindt u de tarieven, die wij
hanteren voor het geval u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent.

Sportrevalidatie Hilversum werkt samen met huisartsen, verschillende
ziekenhuizen, orthopeden en specialisten.

Tarieven

Waarneming
Bij afwezigheid van uw vaste behandelaar krijgt u passende vervanging door fysiotherapeuten binnen
de praktijk. We horen daarbij graag uw voorkeur.

Sportrevalidatie Hilversum is lid van Keurmerk Fysiotherapie, Fysiotopics, FVGO, Claudicationet,
ParkinsonNet, Flexchair Ruitertraining Netwerk en Schouder Netwerk Gooi- en Eemland.

Onze praktijk biedt stageplaatsen voor fysiotherapiestudenten. Zij kunnen eventueel een gedeelte van
de behandeling overnemen mits u daarmee akkoord gaat. De behandelingen gebeuren altijd onder
verantwoordelijkheid van uw eigen behandelaar.

Sportrevalidatie Hilversum is te vinden in

Privacy reglement
De praktijk beschikt over af te sluiten behandelruimtes, zodat uw privacy te allen tijde is gewaarborgd.
Er wordt een registratie bijgehouden van uw medische- en administratieve gegevens, opdat de
behandeling zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing (zie www.sportrevalidatie-hilversum.nl).
Uiteraard heeft u altijd inzage in uw behandeldossier. Kloppen er zaken niet, dan kunt u de
fysiotherapeut vragen dit aan te passen. Uw fysiotherapeut zal nooit zonder uw toestemming
uw behandel-dossier doorgeven aan derden.

Hygiëne
U zorgt vanzelfsprekend voor een goede lichaamsverzorging. Neemt u een handdoek mee en schone
schoenen als u van de fitnessruimte gebruik maakt. Gaarne na een training het apparaat reinigen met
reinigingsmiddel, dat beschikbaar is.

Klachten
Eventuele klachten over de behandelende fysiotherapeut worden behandeld volgens de richtlijnen
van het Keurmerk Fysiotherapie (zie www.sportrevalidatie-hilversum.nl). U kunt zich bij klachten eerst
melden bij de praktijkhouder om uw klacht te bespreken en te komen tot een oplossing.

Eigendommen
Sportrevalidatie Hilversum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. De kleedkamers beschikken over kluisjes.

HILVERSUM ZEVERIJNSTRAAT (HOOFDVESTIGING)
Zeverijnstraat 6
1216 GK Hilversum

HILVERSUM | ONEFITNESS
Groest 100
1211 EE Hilversum

HILVERSUM | FIT FOR FREE
Zeverijnstraat 6A
1216 GK Hilversum

LOOSDRECHT | ACHMEA HEALTH CENTER
Industrie 10
1231 KH Loosdrecht

HILVERSUM | TRAINMORE
Groest 86
1211 ED Hilversum

NEDERHORST DEN BERG | SPORTCENTRUM HERMES
Reeweg 12/3
1394 JD Nederhorst den Berg

Verdere info vindt u op

Openingstijden

www.sportrevalidatie-hilversum.nl
www.sportbegeleiding-hilversum.nl
www.fysiotherapie-nederhorst.nl
www.fysio-loosdrecht.nl
www.hardloopschool-hilversum.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Contact
info@sportrevalidatie-hilversum.nl
035 - 621 78 16

07:00 - 21:00 uur
07:00 - 21:00 uur
07:00 - 21:00 uur
07:00 - 21:00 uur
07:00 - 18:00 uur
08:00 - 12:00 uur
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