
  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

       

 

 

                       

 

Locaties: 

 

Hoofdlocatie: 

Ommedijk 186 

2353GP  Leiderdorp 

 

Nevenlocatie: 

Voetbalvereniging RCL 

Bloemerd 2 

2353 BZ Leiderdorp 

Behandellocatie: 

EasyActive Felter 

Bloemerd 1B 

2353 BZ Leiderdorp 

 

T 071  541 70 69 

 

E info@fysiotherapieommedijk.nl 
W www.fysiotherapieommedijk.nl 
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De missie van de praktijk  

De Praktijk voor fysiotherapie Ommedijk is 

altijd in beweging met als doel de beste 

fysiotherapeutische zorg bieden voor onze 

klanten door een dynamische en 

innoverende organisatie. 

 

Visie 

We zijn een praktijk die transparante zorg 

verleend. Er wordt gewerkt met hoog 

opgeleide professionals met een weten-  

schappelijk fundament. Er is een constante 

stimulans en uitdaging om te innoveren naar 

aanleiding van ontwikkelingen van de  

maatschappij. 

 

Belangrijke kernwaarden 

Kwaliteit, toegankelijkheid, betrouwbaarheid 

en de klant staan centraal.   

Fysiotherapie Ommedijk stelt zich tot doel 

om mensen weer in beweging te krijgen en 

te houden. Dit doen we door levering van 

hoogwaardige fysiotherapeutische zorg 

volgens de laatste wetenschappelijke 

richtlijnen en inzichten. 

 

Onze belangrijkste diensten  
 
• Fysiotherapie 

 
• Manuele therapie 

 
• Sportfysiotherapie 

 
• Bedrijfsfysiotherapie 

 
• Fysiotherapie en beweegprogramma’s voor 

mensen met een chronische ziekte 
 

• Fysiotherapie voor ouderen 
 

• Fysiotherapie bij kaakproblematiek 
 

• Zwemtherapie 
 

• Handtherapie 
 

• Dry Needling 
 

• Echo / shockwave 
 

• Medische fitness 
 

• Medische fitness voor ouderen 
 

Wij zijn tevens aangesloten bij diverse netwerken, 

o.a.: Rijnland Schoudernetwerk, Rijnland Heup/knie 

netwerk, Rijnland Knienetwerk, Voet- en 

enkelnetwerk, Parkinsonnet, MS netwerk,  Claudicatio 

Intermittens, Reuma, Chronisch Zorgnetwerk. 

De praktijk beschikt over een ruime oefenzaal 

voorzien van de nieuwste trainingsapparatuur. 

 

 

Openingstijden 

 

De praktijk is geopend van maandag tot vrijdag 

van 07.30-18.00 uur. Tevens zijn wij open op 

enkele avonden. 

 

De bezoekers worden van 08.30 – 17.00 uur aan 

de balie op de hoofdlocatie ontvangen door één 

van  onze secretaresses. 

 

U kunt ook zonder verwijzing van uw (huis)arts 

een afspraak maken.  

 

Voor meer informatie of het maken van 

afspraken kunt u langs komen in de praktijk of 

bellen met één van onze secretaresses. 

 

 

HKZ gecertificeerd 

Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk is HKZ-

gecertificeerd. Daarnaast zijn we 3 sterren- 

praktijk bij Zorg en Zekerheid, onze grootste 

verzekeringspartner. 

 


