
GEZOND en

effectief

maandag tot en met donderdag:  

08.00-21.00 uur

vrijdag:     

08.00-18.00 uur

zaterdag:     

in onderling overleg

Fysio Steins | Hoogstraat

 Hoogstraat 11, 5384 BJ Heesch

 0412 - 453 608

 info@fysioSteins.nl

 www.fysioSteins.nl

Blijf op de hoogte: Aangesloten bij:

bEwEGEN,
Heel uw leven

Specialisaties
Bij Fysio Steins | Hoogstraat bent u als cliënt aan het 

juiste adres. u kunt bij ons terecht voor oa:

• AtM2®  volgens het Mulligan principe

• Bekken-, Si- en lage rugklachten

• Beweegprogramma’s, o.a. artrose & cOPD

• cupping (Dry cupping)

• Dry needling

• Duizeligheidsklachten

• fisioscissor

• fysio fitness 

• Hoofd(pijn)-, hals- en kaakklachten (orofaciaal)

• looptherapie o.a. bij vaatlijden

• lymfedrainage

• Mime- en spiegeltherapie

• Oedeemtherapie

• Rugscholing

• tape (diverse methodes)

• triggerpoint therapie

Ook kunt u bij ons revalideren en reactiveren na:

• Artrose

• chronische klachten: reuma, Bechterew, fibromyalgie,   

 cOPD, osteoporose

• cvA (hersenbloeding), tiA of nAH

• cvS & Me

• Operaties heup, knie of wervelkolom, bijv. HnP

• Hartinfarct of hartoperatie

• Sport gerelateerde klachten  

• fibromyalgie

• Kanker

• Ongeval

• vaatlijden (etalagebenen)

• whiplash

Openingstijden:

www

www.FysioSteins.nl
www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

Heeft u nog 
een vraag? 
Bel dan geheel 

vrijblijvend:

0412 - 453 608



Over Fysio Steins | Hoogstraat 
Fysio Steins | Hoogstraat is de fysiotherapiepraktijk 

voor al uw klachten. we zijn gespecialiseerd in 

oedeemfysiotherapie, manuele therapie AtM2® volgens 

het Mulligan principe, Dry needling, bekkenklachten, 

beweegprogramma’s, orofaciaal(kaak) fysiotherapie, fysio 

fitness en etalagebenen.

Sinds enkele jaren kunt u ook zonder verwijzing van een 

arts bij de fysiotherapeut terecht. Met uw goedvinden 

hebben wij nog wel contact met uw huisarts.

Bij Fysio Steins | Hoogstraat staat u als cliënt centraal. 

Onze manier van handelen is gebaseerd 

op de totale mens. Samen met u trachten we 

uw klachten, geformuleerd uit uw hulpvraag, 

te verhelpen. Dit levert een leermoment op, 

waardoor een terugval vermeden kan worden. 

Om u als cliënt een totaal pakket te kunnen 

bieden, werken wij samen met diverse specialisten 

en disciplines. 

Deze samenwerking zorgt ervoor dat wij u 

nog beter van dienst kunnen zijn.

Fysio Steins | Hoogstraat is actief verbonden 

aan het:

• Stroke netwerk

• claudicationet (etalagebenen)

• Oncologische revalidatie( Onconet)

• Reuma netwerk (fYRAnet nOB)

• Oedeem netwerk

• Het total Hip & Knee Project van 

 ziekenhuis Bernhoven

in 2011 is de kroon op ons werk gekomen 

door het behalen van de PluS status voor cZ, 

Delta lloyd, De friesland, OHRA, vGZ en 

topzorg fysiotherapiepraktijk van Menzis.

bereikbaarheid

Mochten we telefonisch niet bereikbaar zijn, spreek 

dan het antwoordapparaat in en we bellen u terug. 

u kunt ook een mail sturen naar info@fysioSteins.nl

Parkeergelegenheid is er voldoende op loopafstand 

van het pand. Bent u slecht ter been, dan kunt u op 

de oprit parkeren. Met het openbaar vervoer is het 

slechts één minuut lopen vanaf bushalte 

Stationsplein, Heesch.

Onze praktijk is rolstoeltoegankelijk. Mocht u toch niet 

naar de praktijk kunnen komen, dan komen we graag 

bij u aan huis. Hiervoor is een verwijzing van een arts 

noodzakelijk.

www.FysioSteins.nl
www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

Kwaliteit
Al onze fysiotherapeuten 

hebben een BHv en AeD training 

gevolgd en zijn BiG-geregistreerd. 

verder zijn ze opgenomen in 

het centraal Kwaliteitsregister 

cKR en nemen ze deel aan de 

klachtenregeling van het KnGf.


