Hoe is de betaling geregeld ?
Wat kost een behandeling bij de therapeut?
Het behandeltarief hangt ter inzage in de wachtkamer
van de praktijk. Voor gespecialiseerde behandelingen en
behandelingen aan huis gelden afwijkende tarieven. Kijk
voor de tarieven op de lijst in de wachtkamer.
Wie vergoedt de behandeling?
De meeste behandelingen worden vergoed uit uw
aanvullende ziekenkostenverzekering. Indien u niet of
onvoldoende aanvullend verzekerd bent is de behandeling voor eigen rekening. Kijk goed uw polisvoorwaarden na!
Vergoeding uit de hoofdverzekering vindt plaats in
de volgende gevallen:
Aandoeningen met een chronische diagnose code
krijgen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullend
verzekering (gedeeltelijk) vergoed en vanaf de 21ste
behandeling uit de hoofdverzekering.
Behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering komen niet ten laste van het eigen risico voor
ziektekosten. De behandelingen die vergoed worden
door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering
komen wel ten laste van het eigen risico.
Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking
komen bij uw verzekeraar, worden bij u in rekening
gebracht.
Betalingsvoorwaarden hangen ter inzage in de praktijk.
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Praktijkfolder

Wat is fysiotherapie?
Binnen de gezondheidszorg behandelt de fysiotherapeut klachten van velerlei aard. Waar nodig krijgt u
advies, begeleiding of behandeling bij stoornissen in
houding en bewegen. Dit kan zijn bij blessures van
spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen
van functiestoornissen van het zenuwstelsel, de bloedvaten, het lymfestelsel, de huid, het hart en longen
kunnen worden behandeld. Deze klachten ontstaan
bijvoorbeeld; na een operatie, bij het uitoefenen van
werkzaamheden, ten gevolge van spanningen, tijdens
het sporten of door veroudering.

Directe toegankelijkheid
Met ingang van januari 2006 is er géén verwijzing van
uw arts nodig voor fysio- en/of manuele therapie om
behandeld te worden.

Uw eerste bezoek en vervolg
behandelingen?

Wat als uw fysiotherapeut
afwezig is?

Tijdens de eerste behandeling(en) proberen we inzicht te
krijgen in uw klachten door vragen te stellen en een
onderzoek naar uw klachten uit te voeren. Het is noodzakelijk om te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten
is. Op basis van het onderzoek stellen we in overleg met u
een behandelplan op. Als blijkt dat we meer informatie
nodig hebben, nemen we met uw toestemming contact
op met uw arts.

In geval van geplande afwezigheid van uw therapeut
(vakantie en/of nascholing) wordt indien nodig voor
waarneming gezorgd. Als uw therapeut onverwachts
afwezig is, bellen we u zo snel mogelijk op om uw
afspraak te verzetten. U bent natuurlijk vrij om ervoor te
kiezen uw behandeling pas te vervolgen als uw therapeut zelf weer aanwezig is.

Wat neemt u mee ?
•
•
•
•

Welke specialisaties ?
In onze praktijk hebben we naast fysiotherapie de
beschikking over de volgende specialisaties:
•
Manuele therapie
•
Oedeem therapie
•
Kinderfysiotherapie
•
Cyriax / NAOG / Mulligan
•
Medical taping
•
Ontspanningstherapie
•
Sportfysiotherapie
•
Revalidatie training (MTT)
•
Op verschillende aandoeningen gerichte
beweeginterventies zoals: Diabetes Mellitus,
COPD, Artrose, Perifeer Vaatlijden, Parkinson,
Endoprothese heup, knie en schouderklachten.
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Identificatiebewijs
De verwijzing van de arts (indien aanwezig)
Een handdoek en/of badlaken
Medicijnenkaart en andere aanvullende
informatie over uw ziektebeeld
(lees thuis goed uw verzekeringsvoorwaarden
door.)

Wat als u verhinderd bent?
Het is erg belangrijk dat u, als u niet kunt komen, een
behandelafspraak minstens 24 uur van te voren afzegt. In
de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan dan een
andere patiënt worden behandeld. Een niet op tijd
afgemelde afspraak kunnen we niet bij uw verzekering
declareren en wordt dan bij uzelf in rekening gebracht.
.
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Is er een wachtlijst ?
Vrijwel altijd kunnen we binnen vier dagen na aanmelding met de behandeling beginnen. We proberen dan
ook in overleg met u zo spoedig mogelijk te starten met
de fysiotherapie.

Waar kunt u terecht met uw
klacht?
Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u niet
tevreden, dan gaan we ervan uit dat u dat aan ons
vertelt. U kunt ervan op aan dat we uw klacht serieus
nemen en vertrouwelijk behandelen.

