Betreft: informatie omtrent de overgang van Boot fysiotherapie in Van der Meijden fysiotherapie
Geachte heer/mevrouw,
Vanaf 1 december 2017 zal de praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie Boot doorgaan onder
de naam van der Meijden fysiotherapie. Wat betekent dit voor u en wat houdt dit in? Middels deze
brief hopen wij duidelijk te maken wat er eventueel veranderd.
1 december 2017
Op deze dag zal de overname plaatsvinden, dit heeft geen gevolgen voor de lopende behandelingen
van Nicolette Boot en Wya Wymenga – zij zullen op en vanaf hun vertrouwde behandelruimte blijven
behandelen. Nanne Boot stopt per 1 december met werken, voor de mensen die bij hem onder
behandeling zijn veranderd er het volgende. Een aantal patiënten zullen door Nicolette of Wya
behandeld gaan worden. De patiënten die manuele therapie krijgen van Nanne zullen vanaf deze dag
behandeld worden door Peter IJzerman op de locatie van van der Meijden fysiotherapie. Dit is aan de
Aarweg 1C, 8071WV NUNSPEET. Peter zal gaan werken op dezelfde dagen als Nanne deed, te weten
de maandag en de donderdag.
Wat verandert er nog meer?
Buiten de naamsverandering en dat de patiënten van Nanne misschien vanaf een andere locatie
behandeld gaan worden proberen we verder de veranderingen zo minimaal mogelijk te houden.
Wat hebben we te bieden?
• Van der Meijden fysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten
• We voeren het beleid om mensen binnen 2 werkdagen een behandeling aan te bieden
• We hebben ruime openingstijden (zie onze website voor de exacte openingstijden)
• U kunt online een afspraak inplannen (voor meer informatie: www.fysionunspeet.nl)
• We doen huisbezoeken als het voor u onmogelijk is om in de praktijk te komen.
• We hebben verschillende specialisaties in huis, te weten: Manuele therapie,
sportfysiotherapie, echografie, schouderspecialist, bekkenspecialist, kaakfysiotherapie en
haptotherapie.
• Er staat een jong en dynamisch team voor u klaar om u zo goed mogelijk te begeleiden.
Zijn er nog onduidelijkheden of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met Patrick van
der Meijden op telefoonnummer: 0341-263512 of per mail op:
patrick@vandermeijdenfysiotherapie.nl.
Met vriendelijke groet,
Nanne Boot, Nicolette Boot en Patrick van der Meijden

