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Fysiotherapeuten     Huisartsenpraktijk Dokter Jansen 
Marielle Marelis     Stadionweg 111-A 
Gordon Alexander     1077 BB  AMSTERDAM 
Renée Kooijman      
      "
Amsterdam, 21 maart 2014 

"
Geachte heer, mevrouw, 

"
Heeft u te weinig tijd voor de directe patiëntenzorg in uw praktijk?  
 
Is bij u het aantal ouderen de laatste jaren toegenomen tijdens uw spreekuur?  
 
Willen uw patiënten ook vrijer en pijnlozer kunnen bewegen? 

Fysio&More biedt voor deze drie problemen een oplossing. Ouderen krijgen bij ons de 
aandacht die ze verdienen en die wij graag geven. Met een individuele aanpak en een paar 
fysio-handen die wel degelijk het lichaam behandelen maken wij de oudere patiënt weer 
zelfredzaam. We stimuleren hen om te bewegen. We geven passende oefeningen in onze 
praktijk en voor thuis en luisteren elk bezoek weer naar hun ervaring en belevingen. 
 
Want een goede mobiliteit staat bij ouderen op nummer één van hun wenslijst.  "
"Wist u dat:  in 2002 een huisarts gemiddeld 13,4 minuten aan spreekuur-zorg besteedde per 
patiënt? Het aantal consulten per patiënt gemiddeld op 2,9 uit kwam, dus in een jaar tijd 37,7 
minuten per patiënt? En dat er 20 jaar geleden nog tijd was voor friendly visiting van kwetsbare 
ouderen? Dat dit tegenwoordig nog nauwelijks voorkomt door tijdgebrek en andere prioriteiten die 
gesteld worden door de huisartsen? En weet u ook dat inmiddels het aantal 75+ers in de praktijk 
met meer dan 50% is toegenomen t.o.v. de jaren 80? En dat het aantal 45+ers de komende jaren de 
helft van uw praktijk zal gaan uitmaken?" 
(Bron: www.henw.org Veranderingen in de huisartsenpraktijk en de vraag om managementondersteuning).  
 
 
Geen wonder dat een huisarts kijkt naar ondersteuning in de begeleiding van zijn 
patiënten buiten zijn praktijk. En dan wilt u een beroep kunnen doen op een betrouwbare 
fysiotherapeut. Eén die u werk en zorg uit handen neemt. 

Interesse ? Kijk dan gerust op www.fysio-more.nl.  "
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Binnenkort benader ik u telefonisch voor een afspraak om in een kort gesprek kennis met u 
te maken en onze aanpak toe te lichten. Dan hoor ik graag van u wat ú belangrijk vindt bij 
een doorverwijzing naar mijn praktijk.  
 
Zodat we samen de oudere patiënt een gezonder en mobieler leven kunnen geven. 

"
Vriendelijke groet, 

 
Marielle Marelis  
 
Fysiotherapeut en eigenaar Fysio&More 
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INLOOPSPREEKUUR : elke woensdag GRATIS consult van 9.30 - 10.30 uur 
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