Westenholte fysiotherapie & Fitness (afkorting: WestenholteFit) zal het aanspreekpunt zijn voor
blessures en vragen over blessures voor alle leden van v.v. Voorsterslag.
Kirsten Boon, fysiotherapeute bij Westenholtefit zal 1 x per 2 weken aanwezig zijn op de
maandagavond van 19:15 tot 19:45. Op de deur van de scheidrechters kleedkamer in het Anker zal
een lijst komen te hangen wanneer de fysiotherapeute aanwezig zal zijn.
Spelers, trainers/leiders en ouders van spelers van v.v. Voorsterslag kunnen terecht bij
WestenholteFit bij blessures en voor vragen over blessures. Indien gewenst zal de fysiotherapeute de
trainers/leiders op de hoogte houden van het herstel en geeft zij aan wat het advies is voor de speler
om op de training of tijdens wedstrijd te doen. Op deze manier ontstaat er een korte lijn tussen
trainer/leider en de fysiotherapeute, waardoor de speler optimaal begeleidt wordt en op een
verantwoorde manier weer terug kan keren in het veld.
De leden kunnen in het Anker 1 x per 2 weken op de Maandag van 19:15 tot 19:45 vrijblijvend
langskomen voor vragen en advies over lichamelijke klachten/blessures. Hier zijn geen kosten aan
verbonden!
Bij kinderen tot 18 jaar worden bij blessures (indien gewenst) de ouders op de hoogte gesteld via
mail of telefonisch contact. Daarin wordt de blessure en het plan van aanpak besproken. Daarnaast
vragen wij de ouders toestemming voor een eventueel behandelplan.
Kosten:
• Voor een korte screening worden géén kosten in rekening gebracht.
• Uitgebreid onderzoek + eventuele behandelingen: De aanvullende verzekering van de speler wordt
dan in overleg aangesproken (controleer uw polis).
• Kinderen tot 18 jaar (jeugd): tot 18 behandelingen een volledige vergoeding per indicatie door alle
zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Er hoeft géén eigen risico betaald te worden.
Wilt u meer informatie over fysiotherapie of de mogelijke behandelingen bij WestenholteFit, bezoek
dan onze website: www.westenholtefit.nl, neem bij vragen of het maken van een afspraak
telefonisch contact op via 038-4579491 of mail naar kirsten@westenholtefit.nl.
Met sportieve groeten,
Kirsten Boon
Fysiotherapeute Westenholte Fysiotherapie & Fitness

