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Nieuwsbrief Fysiotherapie Ambacht – November 2020 

 

Ruimere Openingstijden 

Met ingang van 16 november a.s. worden onze openingstijden uitgebreid en zijn wij in de avonden 

vaker geopend.  

De openingstijden vanaf 16 november: 

Maandag 08:00 uur tot en met 19:00 uur * 

Dinsdag 08:00 uur tot en met 20:00 uur * 

Woensdag 08:00 uur tot en met 20:00 uur * 

Donderdag 08:00 uur tot en met 20:00 uur * 

Vrijdag  08:00 uur tot en met 17:00 uur * 

Zaterdag 08:00 uur tot en met 12:00 uur * 

 

*Onze balie is van ma t/m vr bemand van 08:00 uur tot en met 16:00 uur. Wilt u een afspraak maken 

of wijzigen? Dan verzoeken wij u te bellen in de periode dat de balie bemand is. U kunt ook altijd een 

mail sturen naar: info@fysiotherapie-ambacht.nl 

 

 

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen: 

Donderdag 10 december geopend van o8:00 uur tot en met 16:30 uur 

Donderdag 24 december geopend van 08:00 uur tot en met 12:30 uur 

1ste en 2de kerstdag zijn wij gesloten 

Donderdag 31 december geopend van 08:00 uur tot en met 12:30 uur 

Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten 

Zaterdag 2 januari zijn wij gesloten 

    Vanaf maandag 4 januari gelden de reguliere openingstijden 
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COVID-19 Revalidatie  

Wanneer u besmet bent geweest met het COVID-19 virus kan het herstel lang duren. Omdat het 

belangrijk is dat u op een goede manier kunt herstellen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan 

het COVID-19 revalidatietraject. Met ingang vanaf 18 juli 2020 hebben patiënten recht op maximaal 

50 vergoedingen tot en met 1 augustus 2021. De minister van Medische Zorg heeft dit mogelijk 

gemaakt.  

Om deel te nemen aan het revalidatietraject dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. 

2. De verwijzing moet binnen 4 maanden na de acute fase van COVID-19 worden afgegeven. 

3. De behandeling moet binnen 1 maand na de verwijzing beginnen. 

4. Voor aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering moet u eerst mondeling en 

naderhand schriftelijk instemmen dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk 

onderzoek. Indien u deze instemming niet geeft dan vervalt het recht op vergoeding vanuit 

de basisverzekering. 

5. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient u er rekening mee te houden dat eerst uw 

eigen risico volledig aangesproken wordt. 

 

Dus heeft u COVID-19 gehad en bent nu nog steeds niet fit, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Wij staan graag voor u klaar en helpen u verder op weg. 
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Versterking van ons team & locatie de Kwikstaart 

Fysiotherapie Ambacht blijft in beweging en sinds mei van dit jaar bieden wij onze fysiotherapeutische 

zorg (naast Avelingen 3) ook aan in het Medisch Centrum de Kwikstaart, aan de Witte de Withstraat 

57 in Hendrik-Ido-Ambacht. Wij hebben daar 2 behandelkamers tot onze beschikking met een 

oefenzaal. 

Samen met deze nieuwe ontwikkeling verwelkomen wij ook 2 nieuwe collega’s in ons team; Milou 

van der Wel en Ype Kerkstra! 

 

Milou van der Wel  

Milou is bij ons afgestudeerd en werkt met ingang 

van 1 september 4 dagen per week bij ons in de 

praktijk.  

 

 

 

 

 

Ype Kerkstra 

Ype is op dit moment aan het opbouwen en werkt 

met ingang van 1 november 2 dagen per week bij 

ons in de praktijk, de verwachting is dat hij 

binnenkort 4 dagen in de week bij ons aan de slag 

zal gaan.  

 

 

 

 

 


