
Fysio- en manueeltherapeuten

www.praktijkdeen.nl



Praktijk DEEN. is een modern, gespecialiseerd 
centrum voor fysiotherapie en manuele therapie. 
Praktijk DEEN. is toegankelijk voor iedereen met 
klachten aan het bewegingsapparaat 

De praktijk
De praktijk wil een belangrijke rol spelen in het 
gezond worden en gezond blijven van mensen. 
Praktijk Deen biedt dan ook verschillende 
mogelijkheden voor behandeling, organiseert 
medische fitness en heeft verschillende 
revalidatieprogramma’s.

Na een vakkundig onderzoek komt u bij een van 
de collega’s onder behandeling nadat in overleg 
met u een persoonlijk behandelplan is opgesteld 
om de beperkingen die u ondervindt snel en 
adequaat aan te pakken.  Groot voordeel is dat 
we directe, snelle contacten hebben met de 
specialisten in de verschillende ziekenhuizen in 
de regio waarbij kennisoverdracht en optimale 
communicatie rondom de patiënt centraal staan.

U kunt de praktijk vinden aan de Meijerslaan 
en in het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede. Er 
zijn op beide locaties verschillende individuele 
behandelruimtes en een grote oefenzaal met 
moderne apparatuur.

Onze specialisaties
In Praktijk Deen werken alleen gespecialiseerde 
fysiotherapeuten. Deze therapeuten vormen 
zo een expertisecentrum voor klachten aan het 
houdings- en bewegingsapparaat. U kunt terecht 
voor onder andere:

o Orthopedische aandoeningen
o Knie- en heuprevalidatie
o Manuele therapie 
o Rug-, nek- en schouderklachten 
o Hoofijdpijn 
o Handtherapie
o Oncologische revalidatie
o Fysiotherapie bij Hartaandoeningen
o Fysiotherapie bij COPD
o Neurologische revalidatie
o Fysiotherapie & arbeid
o Echografie

Daarnaast biedt Praktijk Deen de mogelijkheid 
om onder intensieve begeleiding van een 
fysiotherapeut te fitnessen. Dit wordt Medische 
Fitness genoemd.

Aangesloten bij 
het KNGF, de NVMT en het 
keurmerk fysiotherapie.

Meijerslaan 258
2105 PG  Heemstede
t +31 (0)23 529 39 19

Spaarne Gasthuis locatie Heemstede 
Händellaan 2A (1e etage)

2102 CW  Heemstede
t +31 (0)23 528 56 77
e info@praktijkdeen.nl
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Schipholpoort 42
2034 MB Haarlem
t +31 (0)23 529 39 19


