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Kwaliteitszorg voor iedere individuele patiënt
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Bij Fysiotherapie Associatie Eewold 

werkt een enthousiast en ervaren team 

van specialisten met het streven om 

zorg van zo goed mogelijke kwaliteit 

te leveren met persoonlijke aandacht 

voor iedere individuele patiënt. De 

praktijk is opgericht door naamgever 

Tom Eewold en heeft twee vestigingen 

waar in totaal vijf fysiotherapeuten 

werkzaam zijn. Tom: ‘De kennis van 

ons team wordt gewaarborgd door 

intensieve na- en bijscholingen zoals 

dit in de gezondheidszorg gebruikelijk 

is. In de afgelopen jaren hebben onze 

therapeuten al vele patiënten geholpen 

met revalideren, klachten helpen gene-

zen en geholpen met het aanleren van 

een beter bewegingspatroon. Onze 

vestigingen hebben mooie, ruime 

en lichte ruimtes, waarin de patiënt 

zich prettig voelt.’ Zowel Tom als zijn 

collega’s beschikken over diverse spe-

cialisaties die binnen een behandeling 

speci� ek kunnen worden ingezet.

INTEGRALE AANPAK

Fysiotherapie Associatie Eewold staat 

voor een integrale aanpak. De diverse 

specialisaties hebben een duidelijke 

meerwaarde voor de patiënt. De 

fysiotherapeut helpt u bij klachten, die 

te maken hebben met het houdings- 

en bewegingsapparaat. Hierbij valt te 

denken aan rug- of schouderklachten, 

sportblessures of gebreken die met 

leeftijd te maken hebben. Maar denk 

ook aan werk- of stressgerelateerde 

klachten. Tom: ‘De bundeling van 

onze specialisaties vormt een goede 

mix voor de behandelingen. Met de 

behandeling van bijvoorbeeld onze 

manueel therapeut worden verstoorde 

gewrichtsfuncties door middel van 

bepaalde handgrepen hersteld. Vaak 

wordt deze therapie gevolgd door oe-

feningen om de belastbaarheid van de 

gewrichten te verhogen en de pijn te 

verlichten. We hebben tevens collega’s 

die zich gespecialiseerd hebben in on-

der meer: arbeidsfysiotherapie, kaak-

fysiotherapie en medische training. 

Bij deze laatste vorm van therapie ligt 

het accent op de functionele training. 

Dat betekent dat er wordt geoefend 

met speci� eke trainingsmiddelen in 

voor het lichaam bekende bewegings-

patronen. De training kan onderdeel 

uitmaken van een behandeling, maar 

ook dienen ter preventie om herhaling 

van klachten te voorkomen. Al onze 

collega’s vullen elkaar dus goed aan. 

Daarbij wordt verder gekeken dan 

slechts het behandelen van de pijn. 

Het opzetten van het juiste behandel-

plan gaat namelijk veel verder. Het is 

als het ware een zoektocht in het ge-

hele bewegingsmechanisme van een 

patiënt om te kijken waar het misgaat’, 

licht Tom toe.

PATIËNTGERICHT 

De werkwijze van de therapeuten 

van Fysiotherapie Associatie Eewold 

kenmerkt zich door de persoonlijke, 

proactieve aanpak. ‘Een andere kracht 

blijkt uit de snelheid waarmee wij een 

eerste afspraak en behandeling kun-

nen inplannen, de breedte van de spe-

cialisaties en dat wij de patiënt op zijn 

voorkeurs locatie in verband met werk, 

school, sport of woonadres kunnen 

behandelen. Tevens hanteren wij ruime 

openingstijden: wij zijn maandag tot

en met vrijdag van 08.00 – 18.00 uur

en op maandag en donderdag tot 

21.00 uur geopend.’ De visie van de 

praktijk is gestoeld op individueel 

maatwerk. ‘Wij stimuleren de patiënt 

bovendien tot een optimale eigen 

inbreng en verantwoordelijkheid bij het 

herstel.’ En dat wordt gewaardeerd. 

De patiënttevredenheid van Fysio-

therapie Associatie Eewold bedraagt 

maar liefst een 8,9. Dit ligt stukken 

hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Daarbij opgeteld heeft de praktijk een 

zeer laag behandelgemiddelde. ‘Dit 

ligt veertig procent lager dan in de 

rest van Nederland. Deze cijfers tonen 

aan dat er binnen onze praktijk minder 

behandelingen nodig zijn om klachten 

op te lossen dan het landelijk gemid-

delde.’ 

NIEUWSTE TECHNIEKEN

De therapeuten van Fysiotherapie 

Associatie Eewold zijn altijd up to date 

met de nieuwste technieken binnen 

hun vakgebied. Tom: ‘Zo werken 

wij met “medical taping”. Met deze 

therapie ondersteunen wij niet goed 

functionerende spieren met speciale 

elastische tape, waardoor het zelf 

herstellend vermogen van het lichaam 

wordt gestimuleerd. Tevens werken wij 

met de techniek “dry needling” waarbij 

verharde plekken in spieren met dunne 

naaldjes worden aangeprikt om snel 

pijnvermindering en een betere be-

weeglijkheid van de spieren te krijgen’. 

Tijdens de rondleiding door de praktijk 

toont Tom ons ook zijn apparatuur 

voor echogra� e welke als aanvul-

lende diagnostiek en evaluatiemiddel 

wordt gebruikt, waardoor gerichter kan 

worden behandeld. Met behulp van 

echogra� e kan inzicht worden verkre-

gen in gewrichten, pezen en spieren 

en kan weefselschade in beeld worden 

gebracht. ‘Deze technieken zijn een 

goede aanvulling op de reguliere vor-

men van fysiotherapie. Door ons hier 

voortdurend in te verdiepen, blijven wij 

ons ontwikkelen en bieden wij iedere 

patiënt de beste zorg.’   

Velen zullen het herkennen: pijn door een blessure of overbelasting, na een operatie of door 
stress. Daar wilt u zo snel mogelijk vanaf; wat de oorzaak ook is. De specialisten van Fysiothera-
pie Associatie Eewold werken vanuit vele verschillende disciplines aan uw herstel en voorkomen 
dat bepaalde klachten terugkeren. Niet voor niets heeft de praktijk een zeer hoge patiënttevre-
denheid van maar liefst een 8,9!

Download nu de praktijk 
App van Fysiotherapie 
Associatie Eewold!
Deze App geeft informatie over fysio-

therapie in Woerden bij Fysiotherapie 

Associatie Eewold. U vindt onder 

meer informatie over de aanwezige 

specialisaties, de fysiotherapeuten 

en de praktijklocaties. 


