
Afspraak 
Om een afspraak te maken hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist met 
de aantekening dat het gaat om een behandeling aan huis.

Kosten
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract. De vergoeding van uw 
behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke verzekeringspakket. Wij raden u aan om 
de polisvoorwaarden te lezen of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

dethuisfysiotherapeut

Website
www.dethuisfysiotherapeut.nl

E-mail
info@dethuisfysiotherapeut.nl

Postadres
De Thuisfysiotherapeut
p/a Stationsstraat 5                                                                   
9451 AH Rolde
KvK: 59119993

dethuisfysiotherapeut

Specialist in fysiotherapie aan huis

Specialist in fysiotherapie aan huis
Assen en omstreken

De Thuisfysiotherapeut behandelt en 
begeleidt mensen met beperkingen 
in de thuissituatie. Wij komen bij u 
aan huis, waar u in uw vertrouwde 
omgeving zorg krijgt.

Contact
Bel ons voor meer informatie of het 
maken van een afspraak. 

Nico Smit           
06 50 24 04 11

Christien Romme   
06 18 19 83 42



De Thuisfysiotherapeut is een praktijk van twee fysiotherapeuten: Nico Smit en 
Christien Romme. Wij hebben beide meer dan 25 jaar ervaring. Door ons werk in het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn we in contact gekomen met veel verschillende patiënten 
met de meest uiteenlopende aandoeningen. Dat maakt dat wij zeer veelzijdig zijn in onze 
behandelmogelijkheden en bekend met de nieuwste inzichten en methoden binnen ons 
vakgebied.

Voor wie?
Als fysiotherapeut zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met ernstige 
chronische aandoeningen, zoals kanker, chronische longziekten, de ziekte van Parkinson 
of een spierziekte. Ook als u moet revalideren na een beroerte of u krijgt op oudere 
leeftijd te maken met een lichamelijke handicap, bent u bij ons aan het juiste adres.

Fysiotherapie op maat
Fysiotherapie geeft het beste resultaat als u oefeningen en begeleiding krijgt die precies 
bij u passen. Een persoonlijke aanpak dus, helemaal op maat. En dat is precies waar wij 
ons graag voor inzetten en waar wij goed in zijn. Onze behandeling kan in belangrijke 
mate bijdragen aan het verbeteren van uw kwaliteit van leven!

Samenwerking
Als dat nodig is, kunnen wij u helpen andere hulpverleners in te schakelen zoals een 
ergotherapeut of een logopedist. Wij hebben contact met hen en zijn gewend om samen 
te werken.

Wie zijn wij en wat 
kunnen we voor u doen?

Nico Smit Christien Romme

Wij voldoen aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen en 

staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR)


