NIEUWSBRIEF
Introductie
In de DOK 11 Fysiotherapie nieuwsbrief worden de laatste nieuwsberichten geplaatst vanuit de
praktijk. Deze nieuwsbrief zal ieder kwartaal uit worden gebracht of wanneer er een tussentijds
bericht is wat gedeeld moet worden. Deze nieuwsbrief is ook online te vinden op:
dok11fysiotherapie.nl

MTC Abonnementen
Vanaf 01-10-2021 zullen de regelingen rond de abonnementen iets aangescherpt worden. Voorheen
werd er gekeken of een abonnementhouder in de betreffende maand wel of niet had getraind en
daarop werd het af te schrijven bedrag aangepast. Deze regeling wordt ingetrokken en voortaan zal
het volledige maandbedrag afgeschreven worden ongeacht u nul- of alle keren per maand heeft
getraind. Wanneer u weet dat u een volledige (kalender)maand niet aanwezig kan zijn kan u zich
afmelden via: MTC@dok11.nl of bij de balie (telefonisch te bereiken 078-6912033). Wanneer dit
tijdig is gecommuniceerd zal de betreffende maand niet in rekening worden gebracht. Wij hopen op
uw begrip voor deze aanpassing.

Nieuwe werknemer
Sinds April 2021 is David Hesseling bij ons in dienst getreden. David is begonnen in de vestiging in
Hardinxveld-Giessendam en is sinds september ook actief in Alblasserdam. Wij zijn als praktijk erg blij
David te mogen verwelkomen in onze praktijk. Hieronder stelt David zich kort voor:
Ik ben David Hesseling. Sinds April 2021 ben ik werkzaam bij DOK11. In
2015 studeerde ik af op het Cios, hierna ben ik doorgegaan met de
opleiding fysiotherapie die ik in 2019 afgerond heb. Na mijn afstuderen
ben ik verschillende cursussen gaan doen:
• Shockwave
• Fysiotopics lage rugpijn
• Fysiotopics a- specifieke nekpijn
Hierna ben ik gestart met de master manuele therapie op de SOMT. Hier
wil ik mezelf meer specialiseren in klachten binnen het
bewegingsapparaat.
Mijn werkdagen bij DOK1 zijn:
• Maandag & donderdag in Hardinxveld-Giessendam
• Dinsdag en vrijdag in Alblasserdam

Met vriendelijke groet,
Team DOK 11 Fysiotherapie

