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Geeft richting aan gezondheid

 

 

 

Verantwoord 
Bewegen en

Gezond Gedrag

High Tech 
Systems 
Park 

Inloopspreekuur Gebouw N
Iedere woensdagochtend van 10u tot 10u30 heeft u 
de mogelijkheid om kosteloos binnen te lopen bij 
Fysiotherapie Kompas in Gebouw N. Wees welkom!

Opties afspraak maken
Wilt u liever een afspraak maken? 
Dit kan telefonisch, via e-mail, via de
link ‘afspraak maken’ op onze website 
of scan de QR code hiernaast. 
 

Contracten verzekeraars 
Elk jaar sluiten wij contracten af met verschillende 
zorgverzekeraars. Voor actuele informatie hierover kijkt u 
op onze website.

Vergoedingen
Fysiotherapie wordt op dit moment voor het grootste 
gedeelte vergoed uit de aanvullende verzekering. Het 
aantal behandelingen, of het maximaal te vergoeden 
bedrag, verschilt per verzekeraar. Het is belangrijk dit 
na te kijken in uw polis. De behandelingen voor enkele 
beweegprogramma’s en (chronische) aandoeningen 
worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wilt u hier 
meer informatie over, dan kunt u ons altijd benaderen.

Gebouw N
High Tech Systems Park
Haaksbergerstraat 67
7554 PA Hengelo
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Fysiotherapie Kompas op het High Tech Systems Park 
(HTSP). Vooruitlopend op alle veranderingen in de zorg, 
hebben wij een nieuwe vestiging geopend. Deze is 
gesitueerd in het souterrain van gebouw N op het HTSP. 
We zullen hier proberen onze stempel te drukken op 
‘verantwoord bewegen en gezond gedrag’. Wij denken 
met onze kernwaarden Ontwikkeling, Eigenaarschap, 
Vitaliteit en Verbinding een goede aanvulling te zijn op het 
HTSP.

 

 

 

Fysiotherapie Kompas biedt specialistische fysiotherapie. 
Hiermee staan we garant voor brede kwalitatief 
goede zorg. Naast fysiotherapie bieden wij zorg/
beweegprogramma’s met andere zorgverleners aan. 

Fysiotherapie op het HTSP 
Voor de bedrijven op het HTSP staan wij in de startblokken.
Op deze nieuwe locatie zullen wij voornamelijk de 
volgende specialisaties gaan inzetten om een bijdrage te 
leveren aan de vitaliteit, productiviteit en gezondheid van 
de medewerkers. 

•  Algemene Fysiotherapie, voor klachten aan het 
houdings- en bewegingsapparaat.

•  Manuele therapie, voornamelijk gericht op klachten 
(gerelateerd) aan de wervelkolom, kaak- en 
hoofdpijnklachten.

•  Psychosomatische oefentherapie, gericht op stress-, 
spanningsklachten en hyperventilatie. 

•  Slaapoefentherapie, bij problematiek rondom slaap en 
ontspanning. 

•  Bedrijfsfysiotherapie, gericht op een gezonde 
werkomgeving, ergonomie, houding en gedrag. 

•  Leefstijl coaching, gericht op advisering rondom alle 
leefstijlfactoren. 

•  Samen Sportief In Beweging, 2- jarig Leefstijlprogramma,  
vergoed door de zorgverzekeraar vanaf een BMI boven 
30 of een BMI boven 25 met suikerziekte en/of hart- en 
vaatziekten.

•  Rugtraining, herstellende en/of preventieve training bij 
rugklachten.

•  Vanzelfsprekend kan er (indien nodig) gebruik gemaakt 
worden van andere competenties en specialisaties 
binnen Fysiotherapie Kompas. Kijk hiervoor op onze 
website.

 

Waarom naar Fysiotherapie 
Kompas op het HTSP?
•  Dichtbij/locatie
•  Geen wachttijden
•  Kwalitatief goede zorg
•  Veel specialisaties
•  Zo nodig korte lijnen met de bedrijfsarts
•  Samenwerking met andere zorgverleners, zoals de 

psycholoog en bedrijfsmaatschappelijk werker

Volg onze nieuwste 
ontwikkelingen op 

Facebook en Instagram 
@ fysiokompas


