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praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
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Pieter Vermeer: 

“Wat ons onderscheidend maakt?  

Wij luisteren. Zo simpel is het. Door 

de tijd te nemen, dicht bij de patiënt 

te staan en specifieke kennis te 

benutten, komen we steeds weer 

verrassend snel tot resultaten.”

Dennis Uttien:

“In onze praktijk krijg je het gevoel 

een onderdeel te zijn van een 

zorgketen. Dit is een web van 

professionals die vooruitgang 

willen. Dus niet van het kastje naar 

de muur, maar snel van klacht naar 

behandeling. Dat werkt.”

Carina Bokkers:

“Het lukt bij ons. Dat komt 

omdat we kleinschaligheid 

en persoonlijke aandacht 

belangrijk vinden. We kennen 

onze patiënten bij naam. Het 

geeft een vertrouwd gevoel.”
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VOORUITGANG BEREIK JE SAMEN

Bij Uttien & Vermeer werkt een team van professionals, 
elk gespecialiseerd in een eigen gebied. Ons 
gezamenlijke doel: verbetering.

Team & Werkwijze

Als een patiënt voor de eerste keer bij 

ons binnenkomt, gaan we goed met 

elkaar in gesprek. We zorgen voor een 

prettige sfeer waarbij iedereen zich 

thuis kan voelen. Met elkaar bepalen we 

nauwkeurig de zorgbehoefte. 

Na het intakegesprek volgt een 

gedegen onderzoek en brengen

we de problematiek in kaart. Dit 

vormt het solide vertrekpunt voor de 

behandeling. 

Wat het behandelplan bij Uttien & 

Vermeer ook is: een hoog niveau 

is vanzelfsprekend. Van meerdere 

disciplines hebben wij toegewijde 

en ervaren specialisten in huis. 

Waar is een 
persoon 

bij gebaat? 
Samen komen 
we er achter.

“Waar is een “Waar is een 

“

we er achter.

“

we er achter.
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Afgelopen 
weekend ben ik 

gewoon weer gaan 
golfen met mijn 

vrienden. En geen last 
van de knieën! Wat 

een bevrijding.
- Ton Bukskens, 74 jaar -

“Afgelopen “Afgelopen 

“

een bevrijding.

“

een bevrijding.
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Klachten & Behandelingen

FYSIOTHERAPIE BIJ 

SCHOUDERKLACHTEN

FYSIOTHERAPIE BIJ 

KNIEKLACHTEN

BEKKENFYSIOTHERAPIE

Schouderklachten komen veel 

voor: in de schoudergordel 

speelt zich een ingenieus  

samenspel af van verschil-

lende gewrichten. Met de 

juiste behandeling biedt Uttien 

& Vermeer snel perspectief op 

pijnvrij bewegen. 

Kom met ons praten over uw 

schouderklachten. Wij hebben 

tientallen jaren ervaring in de 

behandeling van en studie naar 

de schoudergordel. 

Bij onderzoek en behandeling 

na een operatie of trauma, 

instabiliteit en impingement: 

reken op de kennis en 

expertise van de specialist.

Als u knieklachten heeft, 

neem dan contact met ons 

op. De kniegroep van Uttien 

& Vermeer is al meer dan 

twintig jaar actief met het 

onderzoeken en behandelen 

van knieproblemen.  

Het grote krachtenspel en 

de complexe biomechanica 

van de knieën vragen 

specifieke kennis om tot een 

behandelplan te komen. Wij 

hebben die kennis. 

Heeft u letsel na het sporten? 

Is er een knieprothese bij 

u geplaatst? Of heeft u een 

kruisband- of meniscusoperatie 

achter de rug? Waar uw 

knieklachten ook vandaan 

komen: de weg naar 

verbetering begint al bij onze 

eerste afspraak.

Het is belangrijk de bekken-

spieren op de juiste manier  

te gebruiken. Dit scheelt 

klachten bij de buik, het  

bekken en de lage rug. De  

bekkenfysiotherapeute van  

Uttien & Vermeer helpt  

spanning weg te nemen.

 

Verrassend vaak hebben  

medische klachten verband met 

spanningen. Soms gaat het om 

psychische spanningen, maar 

een andere keer juist weer om 

een gebrek aan spierspanning. 

De bekkentherapeute kan dan 

ook helpen met een enorme 

variëteit aan klachten, als 

ongewenst urineverlies, verzak-

king van de blaas, pijnklachten 

in de buik of de schaamstreek, 

seksuele problemen gerelateerd 

aan functiestoornissen van de 

bekkenbodem en pijn na chirur-

gische ingrepen in de onderbuik.

Last van
de schouders? 

Focus op 
de knieën

Minder spanning,
meer vrijheid

AFSTEMMEN IS VERBETEREN

Uttien & Vermeer gaat voor optimale afstemming op elk type 
mens. Iedereen is welkom en wat de klachten ook zijn: we gaan 
voor verbetering. 
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KINDERFYSOTHERAPIE

Heeft uw kind een 

achterstand in bewegings-

ontwikkeling of 

bewegingsvaardigheden? 

Onze kinderfysiotherapeut 

vindt de weg (terug) 

naar een probleemloze 

motoriek. 

In het behandeltraject 

onderhoudt de 

fysiotherapeut nauw 

contact met de huisarts, 

de kinderarts en andere 

betrokken behandelaars. 

Zo boeken we samen 

resultaat.

Zie uw kind 
groeien

Nóg een 
tandje erbij

Langer
lee� aar

Doelgroepen & Specialismen

GERIATRIE FYSIOTHERAPIE 

(OUDEREN)

De zorg voor kwetsbare 

ouderen is bij Uttien & 

Vermeer in goede handen. 

Onze geriatrie fysiothera-

peut begeleidt patiënten 

met een hoge leeftijd en 

mensen met bijvoorbeeld 

een gebroken heup, de 

nasleep van een beroerte, 

de ziekte van Alzheimer en 

-Parkinson. Daarbij onder-

houdt de specialist contact 

met gezinsleden en even-

tuele mantelzorgers.

Onze vakmensen werken 

vanuit specifi eke kennis 

over de doelgroep en 

bijbehorend ziektebeeld. 

De patiënten doen veelal 

oefentherapieën die aanslu-

iten op het verlies aan mo-

biliteit en zelfstandigheid.

Op die manier bundelen we 

onze krachten.

Vraagt u als sporter het 

uiterste van uw lijf? De 

sportfysiotherapeuten 

van Uttien & Vermeer 

weten wat bewegen met 

u doet. 

De sportfysio kent de 

eisen die sport stelt aan 

het lichaam en richt zich 

op preventie, voorlichting 

en het behandelen van 

sportblessures.

SPORTFYSOTHERAPIE
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DE ONCOLOGIE 

FYSIOTHERAPIE

Begeleiding 
en begrip

In alle fasen van de ziekte: 

de oncologiefysiotherapeut 

kan er zijn.

Kankerpatiënten 

kunnen last hebben van 

stoornissen, beperkingen 

en participatieproblemen 

als gevolg van de ziekte 

of de behandeling. 

Voor hen is de 

oncologiefysiotherapeut 

van Uttien & Vermeer een 

aanspreekpunt. Onze zorg 

is van toepassing in de 

herstelfase, de palliatieve 

fase en de terminale fase.

Per fase van de ziekte 

ligt de meerwaarde van 

de oncologiefysio op een 

ander vlak. In de curatieve 

(of herstel-) fase ligt de 

focus op het herwinnen van 

de verloren of verminderde 

vaardigheden, terwijl het in 

de palliatieve fase vooral 

draait om het behoud 

van nog aanwezige 

vaardigheden. In de 

terminale fase staat de 

begeleiding centraal.
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Na drie jaar kan 
ik weer helemaal 

zelf boodschappen 
doen. Het voelt als 
een overwinning.
- Cora van Vliet, 48 jaar -

“Na drie jaar kan “Na drie jaar kan 

“

een overwinning.

“

een overwinning.
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“Ik kan mijn nek 
veel gemakkelijker 

draaien. Het is 
veiliger en daarom 
ga ik veel zekerder 

de weg op.
- Hendrik Kootsma, 37 jaar -

“

de weg op.

“

de weg op.
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Een verstoring van het 

evenwicht tussen aanvoer 

en afvoer van vocht in 

het weefsel kan een 

abnormale vochtophoping 

veroorzaken. Dat geeft 

klachten. Bij Uttien & 

Vermeer beheersen we 

meerdere technieken om u 

ervan af te helpen. 

Oedeem kent vele vormen, 

zoals een lymfoedeem, 

veneus oedeem en een 

oedeem na een operatie. 

Veelal hangen de klachten 

samen met eerdere 

operaties, maar er zijn ook 

andere oorzaken. 

Wij voeren verschillende 

behandelingen uit om de 

klachten weg te nemen. 

Denk daarbij onder meer 

aan compressietherapie, 

manuele lymfdrainage 

en lymfetaping. In een 

persoonlijk gesprek 

bepalen we wat het beste  

voor u werkt.

OEDEEMFYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE ONDERSTEUNENDE 

TECHNIEKEN

Evenwicht is 
verlichting

Beter bewegen, 
beter leven

Ondervindt u hinder 

van spierklachten? Dan 

kan het ook zijn dat u 

baat heeft bij onze extra 

behandelmogelijkheden, 

zoals Dry Needling-

therapie.

Dry Needling is 

een innovatieve, 

ondersteunende techniek 

in de behandeling. Het 

vormt een onderdeel 

in het totale traject om 

(chronische) spierklachten 

weg te nemen.

Door middel van medical 

tape en sporttaping 

kunnen we bij Uttien & 

Vermeer helpen om de 

verhardingen in uw spieren 

te helpen ontspannen.

Extra behandel- 
mogelijkheden

Technieken & Specialismen

Gewrichten beter 

laten functioneren. De 

kracht van de manueel 

therapeut ligt met name 

in het functioneren van 

de wervelkolom. In dit 

specialistische gebied van 

de fysiotherapie weet Uttien 

& Vermeer de weg.

De manueel therapeut 

gebruikt specifieke 

technieken. Deze specialist 

heeft wetenschappelijke 

kennis van de 

bewegingsmogelijkheden 

van het lichaam.

Klachten wegnemen kunt 

u vaak zelf. Uw gewrichten 

beter gebruiken en uw 

spieren optimaal benutten:  

Uttien & Vermeer laat zien  

hoe u dat doet.
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STEEDS EEN STREEPJE VOOR

Profiel & Focus

✓  Specifieke kennis op meerdere fysieke gebieden

✓  Aanspreekpartner voor alle typen bewegingsklachten 

✓ Doordachte behandelingsprocedures

✓   Behandeling afgestemd op diverse doelgroepen
 (van sporters tot kinderen en ouderen)

✓  Voordelen en faciliteiten van grote organisatie

✓ Kleinschaligheid en vertrouwde benadering 

✓ Persoonlijk contact vanaf eerste telefoontje

Een stap voorwaarts maken? Reken op Uttien & Vermeer, 
praktijk voor fysiotherapie & manuele therapie. Maak kennis 
met ons profiel. Zo komen wij snel tot resultaat: 

Uttien & Vermeer: 
dynamisch op elk niveau.
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Ik heb er weer 
helemaal zin in, want 

ik kan mijn armen veel 
vrijer bewegen dan 

hiervoor. Het oedeem 
zit me niet meer zo 
dwars. Dat lucht op.

- Gerrit ten Kleij, 69 jaar -

““Ik heb er weer “Ik heb er weer 
““

dwars. Dat lucht op.

“

dwars. Dat lucht op.

STEEDS EEN STREEPJE VOOR
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OPENINGSTIJDEN

Maandag 07.30 – 19.00

Dinsdag  07.30 – 19.00

Woensdag 07.30 – 21.00

Donderdag 07.30 – 19.00 

Vrijdag  07.30 – 19.00

Zaterdag  07.30 – 12.00

Bereik Ons

Het maximale 
uit mezelf halen: 

dat is mijn doel. Mooi 
dat er specialisten 
zijn die me helpen 
om het uiterste te 

bereiken.
- Jacinta Flink, 28 jaar -

“Het maximale “Het maximale 

“

bereiken.

“

bereiken.

CONTACT

Uttien & Vermeer
Drs. W. Van Royenstraat 30

3871 AN  Hoevelaken

Telefoon 033 2536059 

Email info@uttien-vermeer.nl 

www.uttien-vermeer.nl

✓  Jaarlijks hoog 

waarderingscijfer

✓  In relatief weinig 

behandelingen 

verbetering

✓ HKZ Gecertifi ceerd
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