Uw eerste afspraak op de afdeling
Fysiotherapie van Meander Medisch Centrum
U heeft een afspraak gekregen bij één van onze fysiotherapeuten. In deze folder geven
we u graag informatie zodat u goed voorbereid bij de fysiotherapeut komt.

Route
Kijkt u voor routebeschrijvingen van de locaties op website van Meander Medisch
Centrum onder het kopje ‘contact’. U kunt daar ook informatie vinden over het
openbaar vervoer.

Parkeren
U kunt in Amersfoort dichtbij de ingang van de afdeling Fysiotherapie parkeren.
U volgt dan de borden op het ziekenhuisterrein “P Fysiotherapie en Revalidatie”.
Als u daar het ziekenhuis binnen gaat, komt u binnen op Foyer 10. Links om de hoek is
de balie van Foyer 10 waar u zich de eerste keer meldt.

Wat neemt u mee?
Aan de balie vragen wij u om:
 een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort)
 een machtiging of verwijzing van uw behandelende arts. Het is belangrijk dat u
deze meeneemt!
Verder voor algemene fysiotherapie/bekkenfysiotherapie:
 een handdoek
 gemakkelijk zittende kleding
 er zijn kleedkamers waar u zich kunt omkleden en douchen.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Voor fysiotherapie voor de knie (of voor een knietest), neemt u mee:
 sportkleding
 sportschoenen (geen zwarte zolen)
 een handdoek
 toiletspullen
 er zijn kleedkamers waar u zich kunt omkleden en douchen.
Als u fysiotherapie in water volgt, neemt u mee:
 badkleding
 badslippers (met anti slipzool)
 een handdoek
 toiletspullen
 er zijn kleedkamers waar u zich kunt omkleden en douchen.
 u wordt verzocht vóór het zwemmen eerst te douchen.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Vervolgbezoeken aan de fysiotherapeut
De fysiotherapeut zal na de eerste afspraak met u doornemen waar u voor de volgende behandelingen wordt
verwacht.

Meer informatie
Meer informatie over de fysiotherapeuten en de behandelingen vindt u op www.meandermc.nl/fysiotherapie.

Vragen of suggesties
Als u vragen of suggesties heeft, horen wij dat graag! Van uw reactie kunnen wij weer leren. U kunt ons bellen via
033-8504616. U kunt ons ook altijd aanspreken tijdens uw bezoek.
We wensen u een goed herstel toe.
Medewerkers afdeling Fysiotherapie.
Meander Medisch Centrum
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