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Geriatrie
Per 1 januari 2015 is Patricia Nagel ons team komen versterken. Wij heten haar van harte welkom. Patricia is
geriatriefysiotherapeute met jarenlange ervaring in de behandeling van de oudere patiënt.
Ook is zij aangesloten bij ParkinsonNet.
Patricia gaat eind maart met zwangerschapsverlof. Voor de vervanging van Patricia komt Lars van der Heijden.
Lars is eerstejaars Manueel Therapeut i.o.
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Facebook
Vanaf nu zijn onze nieuwsberichten ook te volgen via Facebook. U kunt de Facebook pagina vinden via de button op onze website, www.fysiotherapieramaekers.nl of via
www.facebook.com/fysiotherapieramaekers.

Functional Squat
Vanaf nu kunnen onze patiënten gebruik maken van een nieuw apparaat, de
Functional Squat. De Functional Squat is niet alleen in te zetten aan het begin maar
zeker in een totaal revalidatietraject. Het apparaat is zeer geschikt voor patiënten met
voorste en achterste kruisbandletsels, volledige heup- en knieprotheses, patellofemorale klachten, menisectomie, coxarthrose etc. Ingebouwde elektronica zorgt,
in combinatie met de Monitored Rehab Systems software, voor het "monitoren" van de patiënt voor veiligheid, optimale voortgang, feedback en aansturing. Zodoende kunnen meetgegevens bijgehouden worden en
gedeeld worden met medisch specialisten.

CQ Index

Handencentrum Weert
Handencentrum Weert is onderdeel van Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers. Beiden zijn gevestigd aan de
Walburgpassage 24 in Weert. De gespecialiseerde fysiotherapeuten m.b.t. handtherapie zijn Liesbeth van den
Dungen en Rachel Visser. U kunt de nieuwe website van Handencentrum Weert vinden via het logo op onze
website, via www.fysiotherapieramaekers.nl of www.handencentrumweert.nl/

MS Zorg Nederland
Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers is aangesloten bij MS Zorg Nederland sinds november 2014. Rachel
Visser en Maartje Weekers hebben zich hier extra in geschoold en zijn nu onze specialisten op dit gebied.

CQ Index
Onze patiënten hebben hun ervaring met onze praktijk het afgelopen jaar beoordeeld met een 8,8!
De resultaten komen uit een wetenschappelijk CQ-index onderzoek dat onafhankelijk is uitgevoerd door Qualizorg BV. Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers is PLUS gecertificeerd sinds november 2013.

Met vriendelijke groet,
Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers

Walburgpassage 24
6001 LA Weert
T: 0495-520313
info@fysiotherapieramaekers.nl
www. fysiotherapieramaekers.nl

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, stuurt u dan een email met als onderwerp “afmelden nieuwsbrief” naar
info@fysiotherapieramaekers.nl

