
Fysiotherapie en revalidatie

Bij de fysiotherapeuten van Anna TopSupport kunt u
terecht met vrijwel iedere klacht die u heeft bij het bewegen. Van een acute
knieblessure, zoals een gescheurde kruisband of meniscus tot andere klachten,
bijvoorbeeld aa:

Rugklachten
Schouderklachten
Knieklachten
Enkel- en/of voetklachten
Elleboog / onderarmklachten

Ook biedt Anna TopSupport professionele begeleiding bij revalidatie na een operatie.

Fysiotherapie in Eindhoven
De fysiotherapeut kijkt samen met u naar uw klachten, wensen, uw conditie en
mogelijkheden. U krijgt een persoonlijk behandelplan met als doel een zo goed
mogelijk resultaat voor u. Voor de een is het doel om weer zo goed mogelijk te kunnen
bewegen in het dagelijks leven. Een ander wil weer maximaal kunnen sporten. Bij ieder
doel geldt: de tijd ervoor nemen is belangrijk. Of een zwelling of pijn bij het revalideren
wel of geen kwaad kan, weet alleen een deskundige fysiotherapeut te beoordelen.

Revalidatie in Eindhoven of Geldrop 
Bij Anna TopSupport en Anna Ziekenhuis Geldrop kunt u na een blessure of operatie
revalideren. Van rustig tot intensief. De oefeningen van de fysiotherapeut helpen u
weer goed te bewegen. Maar de fysiotherapeut let er ook op dat u niet te snel gaat.
Bijvoorbeeld na een voorste kruisbandoperatie of een kijkoperatie bij een gescheurde
meniscus. Sportfysiotherapie/revalidatie van Anna TopSupport is er voor iedere
sporter die na een blessure of operatie weer terug wil komen op het oude niveau. Met
een behandelplan op maat werken we aan uw persoonlijke doel.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

https://www.topsupport.nl/blessures-en-aandoeningen/rugklachten/
https://www.topsupport.nl/blessures-en-aandoeningen/schouderklachten/
https://www.topsupport.nl/blessures-en-aandoeningen/knieklachten-of-kniepijn-na-beweging/
https://www.topsupport.nl/blessures-en-aandoeningen/enkel-of-voetklachten/
https://www.topsupport.nl/blessures-en-aandoeningen/onderarmklachten/
https://www.topsupport.nl/behandelingen/sportfysiotherapierevalidatie/


De fysiotherapeuten van Anna TopSupport zijn allemaal ervaren fysiotherapeuten. De
meeste fysiotherapeuten hebben zich daarnaast ook nog verder gespecialiseerd.
Bijvoorbeeld in manuele therapie, sportfysiotherapie/sportrevalidatie, dry needling of
Blood Flow Restriction Training (BFR).

Waarom fysiotherapie en revalideren bij Anna
TopSupport?
Bij Anna TopSupport hangt een fijne, persoonlijke en sportieve sfeer. Anna TopSupport
heeft een prettige, lichte en ruime trainingsruimte. Zo voelt revalideren niet ‘medisch’,
maar vooral als gezond bewegen. Daarnaast zijn er nog meer redenen om te kiezen
voor fysiotherapie en revalidatie bij Anna TopSupport.

Korte wachttijd
Dankzij onze ruime openingstijden kunt u snel bij ons terecht voor een eerste afspraak.
Op werkdagen bijna altijd binnen 24 uur. En voor kinderen biedt Anna TopSupport
zelfs een gratis inloopspreekuur voor kinderen met sportblessures.

Korte lijnen met Anna Ziekenhuis
Anna TopSupport is onderdeel van de Anna Zorggroep Er zijn dan ook korte lijnen met
de specialisten van het Anna Ziekenhuis, zoals orthopeden en de radiologen. Zo zijn er
verschillende speciale spreekuren van de orthopeden en fysiotherapeuten samen:
het enkel-en voetenspreekuur en het schouderspreekuur bijvoorbeeld.

Kennis van topsport voor iedereen
Anna TopSupport heeft jarenlange ervaring met de medische begeleiding en revalidatie
van (top) sporters uit bijna alle sporten. Van voetballers van PSV tot olympische
zwemmers en -hockeyers en motorcrossers. Iedereen die bij Anna TopSupport komt
profiteert van deze kennis en ervaring. Dus ook de amateursporter of vrijetijdssporter.

 

https://www.topsupport.nl/behandelingen/manuele-therapie/
https://www.topsupport.nl/behandelingen/sportfysiotherapierevalidatie/
https://www.topsupport.nl/behandelingen/dry-needling/
https://www.topsupport.nl/behandelingen/blood-flow-restriction-training/
https://www.topsupport.nl/spreekuren/enkel-en-voetspreekuur/
https://www.topsupport.nl/spreekuren/spreekuur-schouderklachten/


Karin scheurde haar achillespees “Bij TopSupport
trof ik oprechte bevlogenheid aan”
"Ik traint hier 3 keer per week."

Lees verder 

https://www.topsupport.nl/ervaringsverhalen-en-vlogs/ervaringsverhalen-anna-topsupport/karin-scheurde-haar-achillespees-bij-topsupport-trof-ik-oprechte-bevlogenheid-aan/


Veelgestelde vragen over fysiotherapie
1. Worden behandelingen vergoed door de
zorgverzekeraar?
Wij hebben met alle zorgverzekeraars contacten. Tot 18 jaar wordt fysiotherapie
vergoed vanuit de basisverzekering. Na 18 jaar wordt fysiotherapie beperkt vergoed.
Als u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie, wordt het aantal behandelingen
vergoed waarvoor u bent verzekerd.

2. Hoelang duurt een behandeling bij de fysiotherapeut?
Een behandeling duurt meestal 30 minuten. Als dit anders is, bespreken we dat met u.

3. Hoeveel fysiobehandelingen heb ik nodig?
Het aantal behandelingen dat u nodig heeft, hangt af van uw klachten en van hoe u
herstelt. Bij Anna TopSupport maken we daarom een behandelplan op maat.

Afspraak maken of contact opnemen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via onze
site of per telefoon.

Contact en route
040 - 286 4144
040 - 401 4205
Bel mij terug

Waarom kiezen voor Anna TopSupport?

 Afspraak binnen 24 uur

 Jarenlange ervaring met medische begeleiding van (top)sporters













https://www.topsupport.nl/anna-topsupport-eindhoven-sportgeneeskunde/
tel:040 - 286 4144
https://www.topsupport.nl/klantenservice/overige/terugbelverzoek/


 Korte lijntjes met specia listen Anna Ziekenhuis

Het proces
Afspraak maken?
Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig, u kunt direct bij Topsupport
terecht. Wilt u een afspraak maken voor fysiotherapie? Op werkdagen kunt u
meestal binnen 24 uur terecht voor een intakegesprek of een eerste consult.
Neem voor een afspraak contact op met topsupport@st-anna.nl of bel met
040 -286 4144

Kosten en vergoeding fysiotherapie
Fysiotherapie zit niet standaard in de basisverzekering. De vergoeding hangt
dan ook sterk af van uw persoonlijke situatie en eventuele aanvullende
verzekering. U kunt hierover het beste contact opnemen met uw
zorgverzekeraar.

Info kosten en vergoeding fysiotherapie 

mailto:topsupport@st-anna.nl
https://www.topsupport.nl/vergoeding-tarieven/vergoeding-en-tarieven-fysiotherapie/

