ONZE PRAKTIJKEN
Onderstaande praktijken zijn aangesloten bij het netwerk
Acute Knie van Fysiovisie. Zij hebben zich gespecialiseerd
op het gebied van knieklachten en werken niet alleen
onderling samen maar ook met de orthopeden en
sportartsen van bijvoorbeeld MMC, Catharina Ziekenhuis
en St. Anna Ziekenhuis. Door bundeling van kennis en
ervaring zijn zij altijd op de hoogte van de nieuwste behandelmethoden. Daarom zijn zij bij uitstek geschikt voor
de behandeling van knieklachten. Samen met de patiënt

Lage Mierde
Fysiotherapie en Manuele
Therapie Reusel
Koningshoek 21B
013-5902528
Luyksgestel
Maas Fysiotherapie
Sporthal de Stap
Hasselsestraat 3
06-30952601

kijken zij naar de behandelmogelijkheden om zo tot een
gewenst eindresultaat te komen.
Bergeijk
Centrum voor
fysiotherapie Franken
Mr. Pankenstraat 5
0497-571611
Best
Fysionova Best
Tamboer 10
0499-763778
Eersel
Maas Fysiotherapie
Kerkstraat 27E
0497-513737
Eersel
MERAS Fysiotherapie
Gebint 1F
Dreef 31
0497-530383
Eindhoven Noord
Achtse Barrier
Fysiotherapie
Fransebaan 584
Artoislaan 6
040-2424464

Eindhoven Centrum
Boerrigter Fysiotherapie
Mauritsstraat 36
040-2446654
Eindhoven Zuid
Fysiotherapie en Manuele
Therapie van Eijk
Piuslaan 93a
PC Hooftlaan 10a
040-2115246
Eindhoven Zuid
Fysiotherapie Michielsen
Hoogstraat 321
040-2525123
Geldrop
De Kleine Dommel
Fysiotherapie
Dommeldalseweg 1
040-2863019
Hapert
Fysio-Fit Hapert
Alexanderhof 11
0497 388034

Oerle
Heikant Fysiotherapie
St. Janstraat 24
040-2539665
Sint Oedenrode
Fysiotherapie De Meierij
Borchmolendijk 1
0413-471227
Reusel
Fysiotherapie en Manuele
Therapie Reusel
Schutsboom 10
0497-641817
Reusel
Van der Heijden /
Damen fysiotherapie
Markt 24
0497 - 64 59 12
Son
Van Gerven Fysiotherapie
Vondelstraat 15
0499-473895

Valkenswaard
Praktijk Dommelen
Bergstraat 45
040-2018269
Valkenswaard
Centrum voor
fysiotherapie Franken
Emmalaan 9
040-2013664
Veldhoven
Heikant Fysiotherapie
Dommelshei 19
040-2539665
Veldhoven
Fysiotherapie
Veldhoven Zuid
Frans Bekersstraat 1
Libra 14
040-2549230
Waalre
Beusen Foudraine
Fysiotherapeutisch
Centrum
Hortensialaan 1
040-2214396
Kijk voor meer informatie
over de aangesloten
praktijken op
www.fysiovisie.nl

Acute Knieklachten
De Fysiovisie fysiotherapeut kan u helpen
Eindhoven en omgeving

KOSTEN
Wat vergoedt uw zorgverzekering?
De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. Alleen na een operatieve ingreep kan u recht
hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering,
waarbij u er rekening mee moet houden dat de eerste 20
behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed
worden ofwel voor eigen rekening zijn. Bij uw verzekeraar

DIAGNOSE STELLEN BIJ ACUTE KNIEKLACHTEN

of fysiotherapeut kunt u navragen hoeveel behandelingen

Wat doet de fysiotherapeut?

u vergoed krijgt per jaar. U kunt zonder tussenkomst van

Uw fysiotherapeut gaat tijdens de eerste behandeling

uw huisarts een afspraak maken bij de fysiotherapeut.

uw knie onderzoeken. Dit wordt gedaan door middel van

Wilt u meer weten kijkt u dan op www.fysiovisie.nl.

een vraaggesprek en vervolgens het onderzoeken van de
knie zelf. Het kniegewricht is een complex gewricht met

WAT IS FYSIOVISIE?

onder andere een binnen- en buitenmeniscus, binnen- en

Fysiovisie is een samenwerkingsverband van fysiotherapie-

buitenbanden en kruisbanden. Na het onderzoek stelt uw

praktijken in Eindhoven en omgeving. Van fysiotherapie-

fysiotherapeut een fysiotherapeutische diagnose op

praktijken die zijn aangesloten bij Fysiovisie kunt u de

waarna er een behandelplan opgesteld kan worden.

zekerheid van goede zorg verwachten. Elke praktijk

De fysiotherapeut bespreekt uw situatie met u en indien

voldoet aan het hoge kwaliteitsniveau dat door de

noodzakelijk met een specialist.

vereniging is vastgesteld. Doordat de Fysiovisie praktijken
intensief samenwerken, kunnen zij elkaars kennis en

BEHANDELING

specialisaties optimaal benutten. Op die manier leren ze

Hoe ziet de behandeling van knieklachten eruit?

van elkaar en wordt de kwaliteit van elke individuele praktijk

De behandeling van acute knieklachten bestaat vaak

voortdurend verhoogd. Bovendien hebben de leden samen

ACUTE KNIEKLACHTEN

uit oefentherapie. Het trainen van bijvoorbeeld de

alle specialisaties in huis. Er is binnen Fysiovisie dus altijd

Wat zijn acute knieklachten?

stabiliteit en kracht in de knie is erg belangrijk. U zult

een gespecialiseerde fysiotherapeut voor elke klacht

Acute knieklachten zijn knieklachten die traumatisch

dus met name behandeld worden in de oefenzaal. De

of aandoening.

ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn het verdraaien van

fysiotherapeuten aangesloten bij het acute knienetwerk

de knie tijdens het voetballen of een misstap bij het

van Fysiovisie hebben veel expertise op het gebied

hardlopen met knieklachten tot gevolg. U kunt klachten

van knieklachten. Zij onderzoeken en behandelen veel

hebben als zwelling in of rondom de knie, pijnklachten,

patiënten met knieklachten. Kiest u voor een fysiotherapeut

instabiliteit en/of slotklachten. Bij acute knieklachten is het

aangesloten bij het acute knienetwerk van Fysiovisie, dan

erg belangrijk dat er zo snel mogelijk een diagnose gesteld

bent u verzekerd van een goede behandeling door een

wordt door een (sport)fysiotherapeut.

kniespecialist.

Meer informatie?
www.fysiovisie.nl
info@fysiovisie.nl
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