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Fysiotherapie in Woon- en 

Zorgcentrum Humanitas. 
 

Fysiotherapiepraktijk Fysiodé biedt u 

de mogelijkheid om gebruik te maken 

van fysiotherapie op de locatie 

Humanitas. 

U kunt gebruik maken van deze locatie 

wanneer u in Humanitas woonachtig, 

werkzaam bent of er tijdelijk verblijft. 

Ook voor bewoners uit de buurt bestaat 

er de mogelijkheid om op deze locatie 

fysiotherapie te krijgen. 
 

 

Waarvoor kunt u terecht bij de 

Fysiotherapeut op Humanitas 
 

U kunt bij ons terecht voor 

verschillende soorten fysiotherapie. 

- Algemene fysiotherapie 

- Ouderenzorg 

- Parkinson 

- Valpreventie 

- Looptraining 

- Zorghotel 

- Rollator instructie 

- Werkgerelateerde zorg 

- Gerichte Fysio 

 

De Fysiotherapeut: 
De fysiotherapeuten van Fysiodé 

werken nauw samen met verschillende 

disciplines zoals huisartsen uit de regio 

en de orthopeden uit het Deventer 

Ziekenhuis. Door deze samenwerking 

kan er een optimaal behandeltraject 

worden ingezet om zo snel mogelijk 

weer goed te kunnen functioneren in 

het dagelijks leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet een behandeling eruit? 
Tijdens de eerste afspraak worden uw 

klachten zorgvuldig in kaart gebracht 

door de fysiotherapeut. De klachten 

worden vanuit verschillende 

invalshoeken bekeken, ook in relatie 

met het algemeen dagelijks leven. De 

fysiotherapeut stelt samen met u een 

persoonlijk behandelplan op. U krijgt  

uitleg over uw klachten, voorlichting 

en adviezen over bijvoorbeeld het 

uitoefenen van activiteiten in het 

algemeen dagelijks leven tijdens de 

revalidatie. Daarnaast krijgt u 

oefenopdrachten mee om zo snel 

mogelijk weer terug te kunnen keren 

naar het niveau als voor de klachten. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden? 
Op verwijzing van uw huisarts of 

specialist kunt u bij ons een afspraak 

maken. De fysiotherapeut is ook 

rechtstreeks toegankelijk een 

verwijzing is hiervoor niet nodig. U 

kunt een afspraak maken door 

telefonisch contact op te nemen. 
Wij zijn bereikbaar op nummer 0570-

633964. 
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Sytske Siebelink: Maatschapslid, 

Algemeen Fysiotherapeut en 

ouderenzorg 

 

Jill Mustert: Algemeen 

Fysiotherapeut en Geriatrie 

Fysiotherapeut 

 
Wessel van Lunzen : Algemeen 

practicus 

 

Iwan Siemelink: Algemeen 

Fysiotherapeut en ouderenzorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapiepraktijk Fysiodé 

 
Locatie 

Woon- en Zorgcentrum Humanitas 

Radboudlaan 1 

7415 VA Deventer 

 

Locatie 

De Hoge Hond 

Schurenstraat 8a 

7413 RA Deventer 

Tel. (0570) 633964 

 

Locatie  

Zandweerd 

Caspar de Crayerstraat 1 

7412 SG Deventer 

Tel. (0570) 633964 

 

Locatie Borgele 

Dreef 1C 

7414 EA Deventer 

Tel: (0570) 633964 

 

Info@fysiode.nl 

 

Voor de meest actuele zaken, 

veranderingen en uitgebreide 

informatie verwijzen wij u naar 

onze website www.fysiode.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie 
bij 

 


