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Topfysiotherapie® Drunen  

Topfysiotherapie® Drunen is een allround praktijk. 

Onze praktijk maakt deel uit van de Vereniging Topfysiotherapie®, een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken met 

als gemeenschappelijke doel om U als cliënt de best mogelijk fysiotherapeutische zorg te bieden. Naast fysiotherapeutische 

zorg kunt u bij ons ook terecht bij TOP Huidzorg (huid- en oedeemtherapie) Human4active (Medische fitness) en 

Topbedrijfzorg (Bedrijfszorg).  

 

De praktijk 

Topfysiotherapie® Drunen heeft 4 praktijkvestigingen: 

1. Gezondheidscentrum Drunen; 

2. Obrechtstraat;  

3. Sportpark RKDVC; 

4. Vlaemsche Hoeve Vlijmen, alleen kinderfysiotherapie. 

  

Team van specialisten 

Vanuit een brede blik op het vak, zijn wij u graag en deskundig van dienst. In heldere taal leggen wij u het behandelplan uit 

zodat u goed weet wat u van de behandeling kunt verwachten.  

Het team Topfysiotherapie® Drunen beschikt binnen de fysio- en manuele therapie over een reeks aan specialisaties.  

• Algemeen Fysiotherapie 

• Manueel Therapie 

• Kinderfysiotherapie 

• Geriatrie fysiotherapie 

• Sportfysiotherapie  

• Arbeids- en Bedrijfsfysiotherapie 

• Oefentherapie Cesar 

• Leefstijl coaching 

• Bewegingsagogiek / Sportmassage 

• Fysiotherapeutische beweegprogramma's voor  

o Diabetes - hart - long – reuma  

o Peutergym - Kinderen met 

overgewicht (TOPfit)  

o Zwanger & fit 

o Seizoensgebonden 

programma’s (o.a. Skifit) 

• Gespecialiseerde 

onderzoek/therapievormen 

o Echografie van het 

bewegingsapparaat 

o McKenzie Therapie 

o Shockwave Therapie (ESWT) 

o Dry Needling Therapie 

o FlexChair-training 

o Rugtraject 

 



 

 

 

Kwaliteit: vanzelfsprekend 

Topfysiotherapie Drunen legt de lat hoog op het gebied van kwaliteit. Bij Topfysiotherapie Drunen mag u rekenen op hoge 

kwaliteit in zorg volgens up-to-date inzichten, persoonlijke aandacht en een persoonlijk behandelplan en een optimaal 

behandelresultaat in een zo kort mogelijke periode. 

De Vereniging Topfysiotherapie werkt met het Keurmerk Topfysiotherapie, waarmee de vereniging haar kwaliteit waarborgt.  

 

Samenwerking 

Het team Topfysiotherapie® Drunen werkt onder meer samen binnen verschillende netwerken en met diverse (para)medici en 

specialisten. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen.  

 
Krijgt u een vergoeding van de zorgverzekeraar? 

U kunt bij de fysiotherapeut met of zonder verwijzing terecht.  

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de behandeling door uw zorgverzekeraar vergoed. Hoe groot uw 

vergoeding is kunt u vinden in uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.  

Als u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie komen de kosten van de behandeling voor eigen rekening.  

Voor fysiotherapie tot 18 jaar vallen de eerste 18 behandelingen onder de basisverzekering. Fysiotherapie met een chronische 

indicatie wordt vanaf de 21e behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen uit uw 

aanvullende verzekering. Bij geen of onvoldoende aanvullende verzekering zijn de kosten voor eigen rekening. De tarieven 

kunt u vinden op de website en in de wachtruimte. Topfysiotherapie® Drunen heeft contracten met nagenoeg alle 

zorgverzekeraars. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Topfysiotherapie Drunen werkt met de zogeheten CQ-index van Qualizorg. Met de CQ-index wordt de kwaliteit van zorg vanuit 

patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van 

patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar. CQI-resultaten kunnen worden gebruikt voor het evalueren en 

verbeteren van de kwaliteit van zorg. Wij vragen onze patiënten deze vragenlijst in te vullen als het behandeltraject is afgerond. 

Het onderzoek is anoniem. Wij stellen het op prijs uw mening te horen. 

 

Privacy Policy 

Topfysiotherapie Drunen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we 

heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt deze vinden op de website of in 

de wachtruimte. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Topfysiotherapie Drunen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.  

 

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid 

De openingstijden verschillen per locatie, deze staan op onze website vermeld.   

Telefonisch zijn we bereikbaar op maandag t/m vrijdag van  

08.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00.   

 

Contactgegevens 

Topfysiotherapie Drunen 

•  Gezondheidscentrum Drunen, 
 Tinie de Munnikstraat 11, 5151 VW Drunen 

•  Obrechtstraat 10, 5151 PE Drunen 

•  RKDVC, Sportlaan 10, 5151 RK Drunen 

•  Vlaemsche Hoeve 55b, 5251 TT Vlijmen 

 

T: 0416-376575 

E: drunen@topfysiotherapie.nl 

https://www.topfysiotherapie.nl/assets/Uploads/Topfysiotherapie-Drunen/Privacy-policy-Topfysiotherapie-Drunen.pdf

