
De Fysio Rakthof Nieuwsbrief

Rakthof                     Alphonsus                Body Busines
Rakthof 17                           Alphonsusplantsoen 30               Braakse Bosdijk 3

Vanaf heden is onze geheel vernieuwde site “online”:   www.fysio-rakthof.nl
Een goede reden om weer een nieuwsbrief per e-mail rond te sturen. 

Ook meteen een mooie gelegenheid om een tweetal innovatieve behandelonderdelen extra te belichten, 
te weten echografie en myo-fasciale behandel-technieken.

                                                                                                 MSU Echografie (die werkt via geluidsgolven) wordt
                                                                                                 bij ons verricht door Wouter Simonse op locatie Alphonsus.  
                  MSU staat voor Musculo Skeletaal Ultrasound, dat wil 
                  zeggen echo’s van het bewegingsapparaat.
                                                                                                 Met een echografisch onderzoek is het mogelijk om 
                                                                                                 nog nauwkeuriger en objectiever het proces te 
                  ondersteunen om tot een goede diagnose te komen.
                  Meer info vindt u op onze website (item “therapieën”)

Myo-fasciale behandelingen worden op alle locaties
verricht. Kort samengevat wordt met onder andere 
tape technieken een gestoord bewegingspatroon op-
geheven. Hierdoor verbetert de functie en zal
revalideren of oefenen met minder pijn toch meer 
resultaat opleveren. 
Ook hierover staat uitgebreide info op de site.

Telefonisch zijn wij bereikbaar van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur op ons centrale nummer.  
Om de telefonische belasting zo gering mogelijk te houden vragen wij u -voor contact- zoveel mogelijk
gebruik  te maken van e-mail.
 
Nieuw op de site is de “waar heb ik pijn” online check. 
Hier kunt u uw klachten laten controleren door middel van een interactieve fysiotherapie-check. 
Door de vragen in de fysiotherapie-check te beantwoorden en ook de tests uit te voeren, worden uw 
klachten vergeleken met de meest voorkomende aandoeningen. 
De check geeft een indicatie van de aandoening(en) waar u mogelijk mee te maken heeft en die wellicht 
voor fysiotherapie in aanmerking komen.

U ontvangt deze nieuwbrief omdat uw e-mail adres in onze administratie bekend is.    Wilt u onze mailingen niet meer ontvangen, 
 stuur dan een mailtje met het adres dat u wilt afmelden naar:   afmelden@fysio-rakthof.nl    met als onderwerp: afmelden
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