
 
 
 
 
Aanvullende kosten? 
 
Een online consult valt onder de vergoeding  
Fysiotherapie, mits u een aanvullende verzekering 
hebt. Anders zijn de kosten voor uzelf. 
 
Fysio Topfit heeft met alle zorgverzekeraars een  
overeenkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bij Fysio Topfit zijn 
al onze fysiotherapeuten  

Online Consult specialisten 
 

Bel ons voor het maken van 
een afspraak of mail naar 
info@fysiotopfit.nl voor 

meer informatie. 
Versie 2.0 maart 2021 

 
 
Tegenwoordig werken veel mensen 
vanuit huis, wordt er veel computerwerk 
gedaan en minder bewogen. 
 
Als daardoor klachten ontstaan, maakt u 
gewoonlijk een afspraak bij Fysio Topfit. 
Maar in deze tijd kunnen we ons heel 
goed voorstellen dat die drempel 
misschien iets hoger is dan normaal. 
 
U kunt bij ons dus ook een Online 
Consult aanvragen waarbij we de eerste 
indicatie van uw klacht vast kunnen 
behandelen zonder dat u naar de 
praktijk hoeft te komen. Veilig voor u én 
voor ons! 

Online Consult 
bij 

Fysio Topfit 

 
 
 

    
 
  Fysio Topfit 

 
Medisch Centrum Vosholplein 

Vosholplein 1 
2461 AA Ter Aar 

0172-603434 
 

Medisch Centrum Boomgaard 
Boomgaard 215F 
2771 PD Boskoop 

0172-212147 
 

Fysio Topfit 
Handelsweg 2 

2421 LP Nieuwkoop 
0172-575595 
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Onderstaande klachten of 
aandoeningen kunnen we online met 
u aanpakken: 

 
Klachten: 

 
• Nekklachten, zoals pijn bij 

draaien. 
• Schouderklachten, zoals een 

geïrriteerde slijmbeurs. 
• (acute) Lage rugklachten, zoals 

spit. 
• Knieklachten, zoals klachten 

rondom de knieschijf. 
• Enkelklachten, zoals een 

verzwikte enkel. 
• Elleboogklachten, zoals een 

tenniselleboog. 
• U kunt uw behandeling 

voortzetten of starten met een 
fysieke behandeling 

• U ontvangt van ons een 
persoonlijk, op maat gemaakt, 
trainingsschema met filmpjes, 
zodat u zelf thuis aan uw klacht 
kan werken. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voordelen online fysiotherapie: 
 

• Direct antwoord op vragen. 
• Vergoed door 

verzekeringsmaatschappijen. 
• Veilig vanuit eigen woonkamer. 
• Gegarandeerd veilige verbinding. 
• Mogelijkheid tot versturen van 

trainingsschema op app met filmpjes. 
• Mogelijkheid tot chatten met 

fysiotherapeut. 
• Continuering van de huidige 

behandeling. 
• Geen extra kosten. 
• Kost weinig tijd. 

 
  

 
 
 
 
Tegenwoordig werken veel mensen vanuit 
huis, wordt er veel computerwerk gedaan 
en minder bewogen. 
 
Als daardoor klachten ontstaan, maakt u 
gewoonlijk een afspraak bij Fysio Topfit. 
Maar in deze tijd kunnen we ons heel 
goed voorstellen dat die drempel 
misschien iets hoger is dan normaal. 
 
Online fysiotherapie kan in veel gevallen 
een oplossing bieden. Wij hebben daar 
een beveiligde omgeving voor, waarbij uw 
privacy is gewaarborgd.  
 
U kunt in overleg met onze fysiotherapeut 
altijd besluiten alsnog tot fysieke 
behandeling over te gaan. 
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