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Fysiotherapie en Manuele � erapie Hogewal is een eigen-
tijdse, professionele en toegankelijke fysiotherapieprak-
tijk, waar de cliënt/patiënt centraal staat, met een breed 
therapeutisch aanbod. 

Er zijn elf therapeuten  werkzaam met ieder zijn of haar 
eigen vakgebied/specialisatie:

• Fysiotherapie 
• Kinderfysiotherapie 
• Manuele therapie
• Lymfedrainage en oedeemtherapie
• Adem- en ontspanningstherapie
• Oncologiefysiotherapie

Fysiotherapie en Manuele � erapie Hogewal hee�  dus veel te 
bieden: complete zorg, waarbij de hulpvraag van de patiënt 
centraal staat.

Hogewal 2 | 8331 WG Steenwijk
(0521) 51 20 02 | www.hogewal.nl | info@hogewal.nl

de Fysiotherapeut

Fysiotherapie en
Manuele Therapie Hogewal

We willen complete zorg 
bieden…

Professioneel, eigentijds  
en toegankelijk zijn …

De patiënt staat centraal!

Een breed therapeutisch aanbod is 
een belangrijke voorwaarde voor 
complete zorg. Naast Fysiothera-

pie bieden we Manuele Therapie, Kin-
derfysiotherapie, Oedeemfysiotherapie, 
Oncologiefysiotherapie en Adem- en 
Ontspanningstherapie. Door de verschil-
lende specialisaties kunnen we zorg op 
maat bieden. 

Optimale zorg
Door gebruik te maken van de deskun-
digheid van andere zorgverleners kun-
nen we onze patiënten/cliënten optimale 
zorg aanbieden. Een betere zorgverlening 
is ook het doel van de samenwerking met 
Beter Thuis Wonen Thuiszorg. 
De zorg is er steeds meer op gericht dat 
mensen zelfstandig kunnen blijven wo-
nen en zo gemakkelijk mogelijk kunnen 
deelnemen in de maatschappij.
Sinds 1 mei 2015 is Beter Thuis Wonen 
Thuiszorg gevestigd in Praktijk Hogewal. 
Naast de samenwerking met de ergo-
therapeut, de podotherapeut, de banda-
giste, de diëtiste en de pedicure zijn we 

erg blij met de nieuwste samenwerking 
met Beter Thuis Wonen Thuiszorg.

Gezond gewicht
Op verschillende plaatsen in Nederland 
wordt een programma gestart voor kin-
deren met overgewicht in de leeftijd 
van acht tot dertien jaar die samen met 
hun ouders hierin verandering willen 
brengen. Het team van Praktijk Hogewal 
is, in samenwerking met de gemeente 
Steenwijkerland, in 2015 gestart met de 
eerste groep!
We wensen alle deelnemers heel veel 
plezier en succes!

Fysiotherapie en Manuele 
Therapie Hogewal

‘Beter Thuis Wonen Steenwijker-
land’ is de naam van een nieuwe 
zorgaanbieder in de gemeente 

Steenwijkerland. Het initiatief komt van de 
42-jarige Karel Haverkamp. Hij is geboren 
en getogen in Steenwijk en heeft een ster-
ke affiniteit met deze regio en de mensen 
die hier wonen. ‘Ik loop al een aantal jaren 
rond met dit idee’, vertelt Karel. ‘Met Beter 
Thuis Wonen Steenwijkerland richten we 
ons op de zorgverlening aan inwoners in 
Steenwijkerland; zorg die past bij de men-
sen, bij hun behoefte en hun mogelijkhe-
den. Kleinschaligheid en persoonlijk con-
tact vinden we heel belangrijk. We werken 

daarom met vaste aanspreekpunten die in 
staat zijn de zorg op maat mee te nemen 
in de hulpverlening.’

Innovatief
BTW Steenwijkerland - aangesloten bij 
de landelijke thuiszorgorganisatie ‘Beter 
Thuis Wonen Thuiszorg’ - is een professio-
nele, HKZ-gecertificeerde thuiszorgorga-
nisatie, die op innovatieve wijze voor men-
sen zorgt binnen de gemeente Steenwij-
kerland. ‘Onze ervaren medewerkers zijn 
woonachtig binnen de gemeente of heb-
ben hier hun werkgebied. Ze weten wat er 
speelt binnen de regio en zijn betrokken 
met de cliënten die er wonen.’
De werkwijze van BTW Steenwijkerland 
kenmerkt zich door vanuit de vraag van de 
cliënt te werken. Naast verzorging & ver-
pleging leveren ze zeer gespecialiseerde 
verpleging, palliatieve zorg, 24-uurszorg 
en ambulante begeleiding. ‘Door met 
kleine teams te werken, beperken we het 
aantal verschillende gezichten dat bij de 
cliënten de zorg komt verlenen. De teams 
werken wijkgericht in de kern en de omlig-
gende dorpen, veelal vanuit het gezond-
heidscentrum of buurtcentrum, vanwege 
hun samenwerking met de wijkverpleeg-
kundige.’

 ●  Meer weten over Beter Thuis Wonen 
Steenwijkerland? Bel 0521-720983, 
mail info@beter-thuis-wonen.nl of 
kijk op www.beter-thuis-wonen.nl 
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