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Waarom deze nieuwsbrief ? 

In het afgelopen half jaar is er een hoop veranderd binnen 
de Praktijk Boisotkade. Mogelijk heeft u het een en ander 
al gehoord, misschien is het nieuws. Graag brengen wij u 
middels deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in de praktijk. 

Nieuwe praktijk in Sassenheim
Vanaf 1 juli wordt de Praktijk Boisotkade uitgebreid met een 
extra praktijkruimte. Wij zijn gevraagd om de 
fysiotherapeutische zorg te gaan verlenen in de Lifestyle club 
Happy Bodies in Sassenheim. 

Het nieuwe adres is: Hoofdstraat 190-a, in Sassenheim. Op 
vrijdagochtend is Niels daar aanwezig, en Daan is er op 
maandagochtend en woensdagmiddag. 
Telefoon: 0252-255588.
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Online 
bereikbaarheid 

Vanaf 1 juli is het mogelijk om 
online uw afspraak te maken of 
om te wijzigen. Via onze 
website www.fysioboisot.nl 
kunt u het “patiëntenportaal” 
openen, waarna u 
verschillende stappen dient te 
doorlopen om tot de agenda 
te kunnen komen. Alle stappen 
wijzen voor zich en zijn niet 
ingewikkeld. Vanzelfsprekend 
blijven we ook telefonisch 
goed bereikbaar. 

Klantwaardering  

Algemene beoordeling: 8,9/10

NPS score: 67
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Aanpassing 
behandeltijden 

Vanaf 1 juli worden de 
behandeltijden worden 
aangepast. Tot op heden 
werkten wij met een 30-
minuten rooster. Omdat de 
vergoedingen voor de 
behandelingen de laatste jaren 
niet zijn aangepast aan de 
marktwaarde, zijn we 
genoodzaakt om dit op een 
andere manier op te lossen. 
Daarom gaan we over op een 
25-minuten rooster. Hierdoor 
kunnen we ook een ruimere 
beschikbaarheid bieden en 
daardoor aan meer mensen 
onze zorg bieden.


Aanpassing 
behandeltarieven 

Ook worden de particuliere 
tarieven deels worden aangepast 
aan de marktconforme waardes. 
Op onze website kunt u de 
nieuwe tarieven teruglezen. 

Expertise en 
competenties 

Bij de Praktijk Boisotkade kunt 
u o.a. terecht met klachten zoals:  
COPD; 
Etalagebenen (claudicatio 
intermittens);  
Neurologische aandoeningen; 
Rugklachten; 
Bekkenklachten; 
Tinnitus; 
Kaakklachten; 
Duizeligheid;  
Hoofdpijn; 
Spierspanningsklachten; 
Fysiotherapie aan huis; 
Carpaal tunnel syndroom; 
Nekklachten;  
Schouderklachten. 

Nieuwe collega’s
Graag introduceren wij twee nieuwe collega’s aan u. Vanaf juli 
zal ons team worden versterkt met Dia Hoffenaar en Daan 
Heemskerk.

Dia zal de receptiewerkzaamheden van Trudy gaan 
ondersteunen, zodat de praktijk nog beter bereikbaar wordt. Ze 
heeft de laatste jaren werkervaring opgedaan op de afdeling 
Bijzondere Tandheelkunde van het Alrijne Ziekenhuis in 
Leiderdorp. Dia is er op woensdag van 08.30 uur tot 13.00 uur. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Trudy aanwezig 
van 08.00 uur tot 13.30 uur.

Daan is de nieuwe collega die ons team van fysiotherapeuten 
komt versterken. Hij is net klaar met zijn opleiding bij Thim v.d. 
Laan en is klaar om zijn professionele carrière te laten starten. 
Op maandagochtend en woensdagmiddag is hij aanwezig in 
Sassenheim, en op maandagmiddag op de Boisotkade. 

Trainen Amphoraweg
Op de Amphoraweg beschikken we over een mooie oefenzaal 
met verschillende trainingsapparatuur. Het is mogelijk om op 
verschillende momenten in de week gebruik te maken van 
deze oefenruimte; eerste 
instantie onder 
begeleiding, daarna ook 
zelfstandig. Dus heeft u 
aansluitend op uw 
behandeling fysiotherapie 
of manuele therapie extra 
training nodig, dan kunt u 
met de receptie van de 
praktijk of met uw 
behandelaar een afspraak 
plannen. Het zelfstandig trainen kost 25 euro/ maand, of 275 
euro per jaar

Pilates
Sinds vorig jaar is Marianne Melgers bij ons aangesloten. Op 
de Amphoraweg geeft ze op afspraak Pilates-yoga lessen. De 
lessen kunnen erg goed aansluiten bij de behandelingen 
manuele therapie of fysiotherapie, waardoor u tijdens of na 
het behandeltraject de juiste begeleiding kunt krijgen om de 
belastbaarheid verder te laten vergroten. De begeleiding kan 
zowel individueel als in klein groepsverband worden 
aangeboden. Voor meer informatie: http://
mariannemelgers.nl/.
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