
Onze fysiotherapeuten hebben zich 
gespecialiseerd in diverse deelgebieden:

Naast fysiotherapie bieden wij het volgende aan:

Neem voor meer informatie contact met 
ons op of zie de website

www.topzorggroenveld.nl

CONTACT
Topzorg Groenveld 

Prinsenstraat 12 
5913 ST Venlo 

T:  077-3513864  
E: info@topzorggroenveld.nl 
W: www.topzorggroenveld.nl

OPENINGSTIJDEN

In overleg kan er afgeweken worden 
van bovenstaande tijden.

Wijzigingen voorbehouden

Fysio

• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Arbeidsfysiotherapie
• Fysiotherapie bij oncologie
• Oedeemtherapie
• Kaakfysiotherapie
• Dry Needling
• Echografie
• Tapen en bandageren
• Training bij COPD en claudicatio
• Training bij bekkenklachten
• Valtraining en valpreventie

Topzorg Groenveld Fit

• Fysio fitness
• Outdoor training
• Personal training

Topzorg Groenveld Arbeid & 
Gezondheid

• Re-integratiezorg bij langdurige
klachten
• Psychologische zorg
• Werkplekonderzoek
• Wachtlijstbemiddeling
• Workshops en trainingen

7.30 - 20.30 uur 
7.30 - 20.30 uur 
7.30 - 20.30 uur 
7.30 - 20.30 uur 
7.30 - 17.00 uur 
9.00 - 11.00 uur 
gesloten

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag



WERKWIJZE
Na het maken van een afspraak ontvang 

je een bevestigingsmail inclusief één 
of meerdere vragenlijst(en). Tijdens de 

eerste afspraak worden de klachten 
geïnventariseerd, vindt er een lichamelijk 

onderzoek plaats en worden de uitkomsten 
van de vragenlijst(en) met je besproken. 

Vervolgens wordt er in overleg een 
behandelplan opgesteld. Na afloop van de 

behandeling, of zo nodig tussentijds, vindt er 
een evaluatie plaats. Na toestemming wordt 
de rapportage naar de (huis)arts gestuurd. 

AFMELDEN
Het kan voorkomen dat je verhinderd bent 

en een afspraak niet door kan gaan. Als 
deze minimaal 24 uur van te voren wordt 

geannuleerd dan wordt de behandeling niet 
in rekening gebracht.

WAT IS FYSIOTHERAPIE
Een fysiotherapeut behandelt mensen 
die moeite hebben met bewegen door 

bijvoorbeeld een blessure of overbelasting 
aan spieren, pezen, banden en gewrichten. 

Daarnaast biedt de fysiotherapeut 
begeleiding bij chronische klachten zoals hart- 
en vaatproblemen en luchtwegaandoeningen. 

AFSPRAAK MAKEN
De (huis)arts kan je verwijzen naar de 

fysiotherapeut. Ook is het mogelijk zonder 
verwijzing een afspraak te maken.

Je kunt je aanmelden via onderstaande 
contactgegevens:

T: 077-3513864
E: info@topzorggroenveld.nl
W: www.topzorggroenveld.nl

Uiteraard kun je ook langskomen om een 
afspraak te maken bij onze receptionist.

  

VERGOEDING
Fysiotherapie wordt vergoed uit de 
aanvullende zorgverzekering. In de 

verzekeringspolis kun je terugvinden 
hoeveel behandelingen je vergoedt krijgt. 

We hebben met alle zorgverzekeraars 
contracten afgesloten. Dit betekent dat de 

rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar 
wordt gedeclareerd. Heb je vragen over je 

verzekering dan helpen we je hier graag bij. 
Ben je niet of onvoldoende verzekerd voor 
fysiotherapie, dan kun je de behandeling 

met de pin of contant afrekenen. 
De tarievenlijst staat vermeld op de website 

en is op te vragen bij onze receptionist. 

PRIVACY
Wij hechten veel waarde aan de 

bescherming van je persoonsgegevens 
en gaan daar zorgvuldig mee om. Wij 

houden ons aan de wet- en regelgeving 
waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Voor meer 
informatie verwijzen wij je naar onze website.

www.topzorggroenveld.nl




