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Praktijk voor Fysiotherapie 
Broersen en Van Oeyen

Historie
Vanaf augustus 2016 heeft praktijk 
voor Fysiotherapie Broersen en Van 
Oeyen twee vestigingen in Huissen; 
Lemoen 14A en Van Voorststraat 1. 
In 1979 is de praktijk gevestigd in 
de wijk Zilverkamp als een kleine 
praktijk aan huis op de Lemoen 
met twee collega’s. Nadien is de 
praktijk doorgegroeid in 37 jaar 
tot een middelgrote praktijk met 8 
fysiotherapeuten. 
In 2015 ontstond de mogelijkheid 
voor de praktijk tot uitbreiding en 
multidisciplinaire samenwerking 
nadat huisartsen Oostveen en Kamp 
samen met de Zuiderapotheek 
de begane grond van de Van 
Voorststraat 1, de voormalige 
vestiging van de Rabobank Huissen, 
hadden betrokken. De kelderruimte 
werd verbouwd tot de huidige 
fysiotherapievestiging. De voormalige 
Rabobank werd zo een medisch 
centrum en kreeg de naam Medisch 
Centrum Stadswal. 

Visie 
Individueel gerichte fysiotherapeu-
tische behandelingen, betrokkenheid 
en persoonlijke aandacht vormen de 
basis van de geboden zorg in onze 
praktijk. Daarnaast worden er ook 
beweegprogramma’s aangeboden/
uitgevoerd in kleine groepen of 
bestaat de mogelijkheid deel te 
nemen aan fysiotraining. 
Wij beschouwen de fysiotherapeu-
tische behandeling als zorg en 

maatwerk. Dit eist verdieping in de 
hulpvraag van de patiënt en een 
goede diagnose en toepassing van de 
deskundigheid van de fysiotherapeut. 
In de geboden zorg dient altijd 
het patiëntenbelang voorop te 
staan. Keuzes en beslissingen in de 
behandeling worden ethisch juist 
gemaakt en in het belang van de 
patiënt. Wij vinden het belangrijk 
dat de patiënt zelf ook een kritische 
houding heeft ten opzichte van zijn 
hulpvraag en de geboden zorg. Daar 
waar mogelijk zal de patiënt tevens 
zelf verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor de aanpak van het 
gezondheidsprobleem.

Team
Ons team wordt gevormd door: 
Wim Broersen, Lo van Oeyen, 
Harmen Broekate, Anouk van Oeyen, 
Linda Janssen, Nynke Borchert, 
Melle Bakker, Simke Klaver.

Specialisaties
Ons enthousiaste team bestaat 
uit gekwalificeerde algemene 
fysiotherapeuten, allen opgenomen 
in het centraal kwaliteitsregister 
van het KNGF. De meest gangbare 
specialisaties binnen de fysiotherapie 
zijn aanwezig binnen ons team. Voor 
zeer specifieke behandelvormen 
hebben wij met diverse collega’s 
contact.
 
Onze specifieke specialisaties zijn:
●	 algemene fysiotherapie
●	 beweeggroepen
●	 dry needling
●	 geriatrie fysiotherapie

●	 hand therapie
●	 manuele therapie
●	 oedeemtherapie
●	 schouder revalidatie
●	 sport fysiotherapie

Openingstijden
De praktijk is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 7.30 tot 19.00. 
Indien behandelingen niet binnen 
de reguliere openingstijden kunnen 
plaatsvinden bieden wij, na overleg, 
weekend en avond openingstijden. 

Afspraak
U kunt telefonisch een afspraak 
maken op het nummer 026-3253853. 
Of u kunt langskomen in de praktijk, 
Lemoen 14 A, 6852 DS Huissen
Van Voorststraat 1 6851 LT Huissen.
Behandeling kan plaats vinden na 
verwijzing van huisarts, specialist of 
op eigen initiatief (DTF). In principe 
behandelen wij in de praktijk, maar 
indien noodzakelijk kan dat ook aan 
huis plaats vinden.

Zorgverzekeraars
De praktijk heeft contracten 
afgesloten met alle grote 
zorgverzekeraars. Raadpleeg uw 
polisvoorwaarden voor het recht op 
vergoeding van fysiotherapeutische 
behandelingen.

Klachtenregeling
De praktijk heeft een 
klachtenregeling conform de 
richtlijnen van het KNGF.


