
  Pieter Lindenbergh Sportfysiotherapie & fysiotherapie 
Nieuwe Kerkstraat 4a   Anne de Vlieger  Kinderfysiotherapie 
4421 KA Kapelle    Rianne Holm  Bekkentherapie & fysiotherapie 
0113-343086    Trudy Hermsen  Oedeemtherapie & fysiotherapie 
www.fysiokapelle.nl     Wilko Vermuë  Manuele therapie (SOMT) & fysiotherapie 
fysio.adevlieger@gmail.com   Lisa Bitter  Fysiotherapie, medische trainingstherapie 

Extra specialisaties: Reumatische aandoeningen – COPD/Astma – Diabetes beweegprogramma - 
Ontspanningstherapie – Medische Trainings Therapie - Hardlooptraining – Hoofdomtrek meting baby’tjes (PCM). 
Acupunctuur – Osteopathie – Verloskunde – Aanmeten elastische kousen 

Alstublieft, onze eerste nieuwsbrief! 
 

Inleiding 
Wij zijn trots u onze eerste nieuwsbrief te laten lezen. Wij brengen deze nieuwsbrief ieder half 
jaar uit om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en binnen 
onze praktijk.  
 
De praktijk 
FysioKapelle is een fysiotherapie praktijk, met een locatie in Kapelle (Jagtlust 17) en Biezelinge 
(Nieuwe Kerkstraat 4a). We werken met 6 fysiotherapeuten en hebben naast fysiotherapie allen 
onze eigen specialisatie. Pieter Lindenbergh is gespecialiseerd in sportfysiotherapie, Anne de 
Vlieger in kinderfysiotherapie, Rianne Holm in bekken(bodem)therapie, Trudy Hermsen in 
oedeemtherapie, Wilko Vermuë in manueel therapie en Lisa Bitter is in opleiding tot 
kinderfysiotherapeut. Naast bovenstaande specialisaties zijn wij ook geschoold in reumatische 
aandoeningen, COPD/Astma, Diabetes en ontspanningstherapie. Onze praktijk biedt tevens 2 
secretaresses die u op administratief gebied altijd kunnen helpen, acupunctuur, osteopathie, 
verloskunde, sportmassage en er is de mogelijkheid om elastische kousen van Oldekamp aan te 
laten meten. 
 
Nieuwtjes 

 Nieuwe maat! Anne de Vlieger is sinds 1 januari 2012 maat geworden van Pieter 
Lindenbergh, in Groepspraktijk FysioKapelle. 

 Nieuwe locatie! Over 3 maanden zal FysioKapelle te Jagtlust verhuizen naar een prachtige 
nieuwe locatie! Het voorheen ABN AMRO-gebouw naast de C1000 zal worden verbouwd en 
onze nieuwe praktijk worden in Kapelle! Adres: Biezelingsestraat 7, 0113-342925 

 Nieuwe innovatie! Wilko Vermuë heeft de innovatieprijs gewonnen binnen de fysiotherapie in 
Zuid-West Nederland, door het oprichten van het schoudernetwerk in de provincie Zeeland. 

 Nieuwe collega! René Verhulst is sinds eind 2011 onze collega als sportmasseur. Wanneer u 
last heeft van de spieren of u wilt helemaal goed voorbereid aan de start staan bij een 
wedstrijd kunt u contact met hem opnemen. Voor een afspraak kunt u hem, ook 
overdag, bellen op telefoonnummer 06-26.49.03.98 

 Nieuwe trainingsmogelijkheid! Naast de al bekende hardlooptrainingen bij Pieter Lindenbergh 
kunt u bij ons per 1 april 2012 ook terecht voor medische trainingstherapie. Lisa Bitter is 
hierin geschoold en zal u hierin persoonlijk begeleiden. Dit ter voorkoming of vermindering 
van lichamelijke klachten. Wilt u meer informatie dan kunt u haar bellen op telefoonnummer 
0113-343086. 

 
Verzekeringen 
- Als gevolg van de bezuinigingen is er veel onduidelijkheid over de vergoeding van 

fysiotherapie. Voor de vergoeding van algemene fysiotherapie heeft u sinds 2006 een 
aanvullende verzekering nodig. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk 
van uw persoonlijke aanvullende verzekering.  

- Kinderfysiotherapie wordt wel 18x vergoed uit de basisverzekering.  
- Voor diagnoses van de chronische lijst geldt dat de eerste 20 behandelingen uit uw 

aanvullende verzekering worden betaald, voordat het volledig vergoed wordt. 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen kunt u contact opnemen met de praktijk      
0113-342925. Het liefst tussen 8-12u bellen, dan is er altijd een secretaresse aanwezig. 
 
Neemt u ook eens een kijkje op onze website: www.fysiokapelle.nl  
 
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen kunt u ons mailen: fysiokapelle@zeelandnet.nl  

http://www.fysiokapelle.nl/
mailto:fysiokapelle@zeelandnet.nl

