Locaties

Onze specialisaties:
• Regulieren fysiotherapie
• (Orthopedisch) Manuele Therapie
• Sportfysiotherapie
• Sportrevalidatietrainingen
• Topsportbegeleiding
• Bewegingswetenschappen
• Bedrijfsfitness

Dynamico Fysiotherapie is gevestigd in:
Health Club el futUro
Professor Goosenslaan 22
5022 DM Tilburg
013 5812000

U kunt ons op werkdagen bellen om een afspraak voor behandeling te
maken of vrijblijvend informatie op te vragen. Mailen kan uiteraard ook.

Centrum voor gezondheid en beweging
Raadhuisstraat 32
4715 CD Rucphen
0165 853370

Dynamico is aangesloten bij:
info@dynamico.nu
www.dynamico.nu

Openingstijden:
Ma-vrij: 8:00 tot 18:00
Za: 9:00 tot 12:00
Op afspraak werken we ook op de avonduren.
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Binnen onze praktijk willen we alle
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De eerste behandeling in onze praktijk bestaat uit
een inventarisatie van uw klacht en de invloed
daarvan op uw functioneren. Dit zal gedaan
worden aan de hand van een gesprek en onderzoek. Vervolgens worden de bevindingen met u
besproken en kunnen wij u vertellen wat u van
ons kan en mag verwachten, maar ook wat wij
van u verwachten om snel weer goed te kunnen
functioneren en het tijdspad dat hiermee gemoeid
zal zijn.

In onze vestiging in Tilburg beschikken we naast
ruime, modern ingerichte behandelkamers over
een ruime trainingszaal waarin we u een optimale
revalidatie kunnen bieden.

Onze praktijk onderhoudt intensieve contacten met
huisartsen en specialisten in uw regio
om uw zorg zo optimaal mogelijk
aan te bieden.

patiënten cq. sporters zo optimaal
mogelijk behandelen en begeleiden.
Hierin staan professionaliteit en kwaliteit
centraal. Wij houden ons voor dat we u
zo willen behandelen zoals we zelf ook
behandeld zouden willen worden.

Partijen die reeds kozen voor een samenwerking
met Dynamico Fysiotherapie zijn onder andere
RBC Roosendaal, het Vacansoleil cycling team
en het FIRST running team.

In ons centrum in Rucphen kunnen we u alle mogelijke faciliteiten bieden voor uw optimale behandeling
en revalidatie- cq. trainingsbegeleiding.
Dynamico fysiotherapie is ook uw adres voor
bedrijfsfitness, eventueel kan dit ook aangeboden
worden in combinatie met het verzorgen van uw
maaltijd. Kom gerust eens binnen voor een kijkje
of een vrijblijvende offerte.

