JIJENWIJ Gezondheid vormt samen met
JIJENWIJ WERK en JIJENWIJ GELD het
platform JIJENWIJ.
Wij weten uit ervaring dat gezondheid, werk en geld vaak
met elkaar verbonden zijn in een mensenleven.
Ons netwerk komt in actie als u er behoefte aan hebt, in
de vorm van advies, begeleiding en expertise.
Op het gebied van geld (verzekeringen, hypotheken,
pensionering) en werk (arbeidsreïntegratie, omscholing,
loopbaanbegeleiding etc.) nemen wij naar uw wensen en
mogelijkheden de zorg uit handen. Dat bespaart u veel
tijd, geld, onzekerheid en teleurstelling.

omdat JIJ méér bent
dan je klachten
bieden WIJ méér dan een
behandeling

Contact
Wilt u komen kennis maken, een afspraak maken of
meer informatie?
Bel ons dan op 020-6714040 of stuur een email naar
gezondheid@jijenwij.nl.
We kijken er naar uit u te ontmoeten

Vestigingen
Hoofdvestiging
Gyroscoopweg 146
1042 AZ Amsterdam
Stationsweg 11
1441 EJ Purmerend
Papaverstraat 27
1131 HK Volendam
Kanaaldijk 276
1831 BH Koedijk

Werk

Gezondheid
Geld

JIJENWIJ Gezondheid groepspraktijk
omdat JIJ méér bent dan je klachten
bieden WIJ méér dan een behandeling

Wie zijn WIJ
Jij en Wij Gezondheid is ontstaan uit een fusie van de
praktijken van Alexander Tan, Richard Smit en Rob Groen.
In 2015 besloten we een nieuw concept van holistische
gezondheidszorg op te zetten waarbij de patient zoveel
mogelijk centraal staat en niet alleen zijn klachten.
Ons team is sindsdien uitgebreid met een aantal ervaren
collega’s.
Kijk voor het actuele team op www.jijenwij.nl. onder het
kopje “Gezondheid”

Persoonlijke zorg voor iedereen
We pakken natuurlijk eerst uw vraag op medisch gebied
aan. Vaak is dat genoeg maar soms is er meer nodig om te
herstellen.
Ook kan u worden ondersteund bij het aanpakken van
zaken in uw leven die (mede) tot uw huidige situatie
hebben geleid. Dat kan gaan om bepaalde levenspatronen,
werk, eet- en slaapgewoonten of een leefomgeving die een
negatieve invloed heeft op uw gezondheid.

Een vaste contactpersoon

Vergoedingen

Na een gedegen intake maken we voor u tijdens het
wekelijkse teamoverleg een behandelplan. Hiermee gaat
u aan de slag samen met uw persoonlijke behandelaar.
Over de schouder van de behandelaar bijft het team
regelmatig meekijken en evalueren.
Dit garandeert, flexibiliteit en optimaal gebruik van
deskundigheid en ervaring.

Veel behandelingen worden vergoed uit de aanvullende
verzekeringen van uw zorgverzekering en dan is er geen
verplichte eigen bijdrage.
De vergoedingen kunt u navragen of nakijken bij uw
zorgverzekeraar.

Hoe werkt JIJENWIJ Gezondheid?
We werken met ervaring en deskundigheid uit zowel de
reguliere én uit de holistische geneeskunde. Dat maakt ons
sterk in het behandelen van zowel acute als chronische
aandoeningen.

Therapie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medische begeleiding en advies
Fysiotherapie,
Natuurgeneeskunde
Dieten en voedingsaanpassingen
Acupunctuur en Westerse en Chinese kruiden
Psychotherapie
Coaching
Second opinion
Healthcheck
Snelle hulp team

Voor meer informatie: zie onze website www.jijenwij.nl

