
Afzeggen behandeling 
Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te 
voren te worden afgezegd. Te laat 
geannuleerde of niet nagekomen  afspraken 
kunnen bij u in rekening gebracht worden.  
 
Klachten 
FysioCentrum Sengers neemt deel aan de 
klachtenregeling van de beroepsgroep 
(KNGF) De praktijk is niet aansprakelijk voor 
vermissing, diefstal of schade aan of van 
goederen van de patiënt.   
 
Privacy 

Wij hanteren de wettelijke regels volgens o.a.  
-Wet op beroepen in de individuele   
gezondheidzorg (BIG) 
-Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 
 
Vergoedingen 
FysioCentrum Sengers heeft contracten met 
alle zorgverzekeraars. 
Fysiotherapiebehandelingen vallen binnen de 
aanvullende zorgverzekering. 
Zorgt u dus zelf dat u zicht heeft op uw 
vergoedingen. Onze therapeuten kunnen u, 
zo u wilt, hierover voorlichten.  
 
 
 

 

Visie en werkwijze 
FysioCentrum Sengers stelt de mens 
centraal. Wij behandelen in een open sfeer 
en bekijken samen met de patiënt het 
probleem.  
In onze visie op het lichaam is de 
wervelkolom het centrale punt in het 
lichaam. Hier ligt vaak de oorzaak van 
problemen en van hieruit kunnen ook veel 
problemen verholpen worden. Omgekeerd is 
het ook zo dat een probleem buiten de 
wervelkolom behandeld kan worden vanuit 
de wervelkolom. Deze zienswijze komt voort 
uit de functionele osteopathie en de 
manuele therapie. Dat betekent dat er wordt 
gekeken naar het menselijk lichaam in zijn 
geheel, niet alleen naar verbanden tussen 
de bot- en spierstructuren. Ook organen, 
zenuwen, bindweefselstructuren en 
bloedvaten worden betrokken in deze 
denkwijze.  
 

 

 

Praktijk voor fysiotherapie 

 



 

 

Therapeuten 

  Sjoerd Sengers 

 

  Laura Kampshof 

Charon Kompagne 

 Paula Rhebergen 

De praktijk 

FysioCentrum Sengers is een moderne 

fysiotherapiepraktijk gevestigd in het 

centrum van Haaksbergen. Uiteenlopende 

aandoeningen van het bewegingsapparaat 

kunnen binnen de praktijk behandeld 

worden. Dit kan zowel in de praktijk als bij 

u thuis. Het streven is om u binnen 48 uur 

na het eerste contact gezien te hebben. 

Afspraken en praktijkinformatie 

Ook zonder verwijsbrief kunt u bij ons 

terecht. Bij aanmelding en/of uw eerste 

afspraak worden uw persoonsgegevens 

opgenomen. Tevens vragen wij u naar uw 

verzekeringsgegevens en 

legitimatiebewijs. 

  

 

FysioCentrum Sengers 

Openingstijden FysioCentrum 
Maandag 08.00 – 21.00 
Dinsdag 10.00 – 21.00 
Woensdag 08.00 – 21.00 
Donderdag 08.00 – 21.00 
Vrijdag  08.00 – 18.00 
 

Aanbod FysioCentrum 

FysioCentrum Sengers behandelt 
uiteenlopende klachten van het 
bewegingsapparaat.  
 

De mogelijke therapievormen: 
- Algemene Fysiotherapie 
- Manuele therapie (Marsman) 
- Manuele therapie Mulligan  
- Sportfysiotherapie 
- Shockwave therapie  
- Functionele Osteopathie 
- Orthopedische revalidatie 
- Dry Needling 
- Viscerale therapie 
- Fysio-Fitness 
- Medical Taping 
- Andullatie therapie 
 

Beweegprogramma aanbod: 

- Oncologische training (kanker) 

- RugFit 

- ZwangerFit 

- SeniorFit 

- Runningtherapie 

- RuiterFit 

 

 

Wachtruimte praktijk  

Voor een afspraak bel: 053-2310838 

Of boek zelf uw afspraak in via onze 

website 


