Tarieven
De aanvullende verzekeringen vergoeden fysiotherapie voor een aantal
behandelingen of tot een bepaald bedrag per jaar. Dit kunt u nakijken op uw
polis of op de site van uw verzekering. Voor vergoedingen uit de aanvullende
verzekering geldt geen eigen risico. Staat uw aandoening op de lijst van
langdurige fysiotherapie, (bijvoorbeeld na een operatie, botbreuk of een
neurologische aandoening) dan worden de kosten vanaf de 21e behandeling
vergoed uit de basisverzekering. De kosten van de eerste 20 behandelingen
worden vergoed uit uw aanvullende verzekering, indien u geen aanvullende
verzekering heeft of deze ontoereikend is dient u de (resterende) kosten zelf te
betalen.
Uitzondering op deze regel geldt voor verwijzing door de arts met de diagnose
Claudicatio Intermittens (etalage benen), hiervoor worden 37 behandelingen uit
de basisverzekering vergoed of verwijzing voor heup- of knieartrose, hiervoor
worden 12 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Voor vergoeding uit
de basisverzekering geldt het eigen risico. In het huidige stelsel van vrije
marktwerking gelden geen vaste tarieven. In het contract dat de praktijk sluit
met de verzekeraar staat het tarief. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.
De kosten voor behandelingen die niet door de verzekeraar worden vergoed
staan vermeld op de website: www.fysiofithapert.nl en staan in de wachtruimte

Praktijkfolder Fysio-Fit Hapert
Adres:
Alexanderhof 11
5527EH Hapert
Telefoon:
0497-388034
Website:
www.fysiofithapert.nl
E-mail
info@fysiofithapert.nl
Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag
Dinsdag, vrijdag

van 7.45u tot 21.00u
van 7.45u tot 18.00u

Bij voorkeur bellen tussen 8.30u en 12.30u.
Fysiotherapeuten
Alle fysiotherapeuten, die werkzaam zijn in deze praktijk staan vermeld in het
kwaliteitsregister van het KNGF
Mariëtte van Soest,
Fysiofitness
Wij bieden de mogelijkheid om onder begeleiding te fitnessen. Zie voor
informatie onze website of vraag hiernaar bij de balie of fysiotherapeut.
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Praktijkhouder, Algemeen Fysiotherapeut,
Master manueeltherapeut SOMT
Fokje Homma,
Algemeen fysiotherapeut
Joyce Puts,
Algemeen fysiotherapeut, master sportfysiotherapeut
Ingrid Meulenbroeks, Oedeemtherapeut,
Arlinda Heerkens,
Algemeen fysiotherapeut
Dirk Moonen
Algemeen fysiotherapeut, Master manueel therapie i.o.
Marieke Vugs
Algemeen fysiotherapeut, Master manueeltherapeut

Specialisaties
Manueeltherapie,
Sportfysiotherapie,
Oedeemtherapie,
Claudicatio Intermittens,
(etalage benen)
Dry needling, Medical taping,
COPD, Hartfalen.
Hoofdpijn, Duizeligheid,
Handtherapie,

Fysiotherapie tijdens en na
oncologische behandeling,
Revalidatie na CVA en bij neurologische
aandoeningen.
Postoperatieve fysiotherapie: o.a. na
TKP/ THP ( Totale Knie/ Heup Prothese)-,
schouder- en kruisband operatie,
Fasciatherapie, Bindweefsel massage,

Aanmelden
Fysiotherapie is direct toegankelijk, dit betekent dat u ook zonder verwijzing van
huisarts of specialist naar de fysiotherapeut kunt gaan.
Keuze vrijheid
U bent vrij in het kiezen van een fysiotherapeut, dit geldt ook voor
postoperatieve fysiotherapie na heup, knie en schouderoperaties. Wij werken
samen met de Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven en gebruiken de
postoperatieve protocollen. Voor een aantal indicaties hebben verzekeraars
aanvullende eisen opgesteld. Dit geldt onder andere voor gesuperviseerde
looptraining bij claudicatioklachten (etalagebenen). Onze praktijk voldoet aan de
eisen die hiervoor zijn gesteld.

Eerste behandeling
Wij vragen u mee te nemen:
- Indien aanwezig de verwijzing van huisarts of specialist
- Identiteitsbewijs
- Handdoek
Wij maken gebruik van de mogelijkheid om op één dag zowel de intake als een
behandeling te mogen uitvoeren. Dit houdt in dat de eerste afspraak een uur
duurt. De intake bestaat uit het invoeren en controleren van uw persoons- en
verzekeringsgegevens. Door vragen te stellen en door te onderzoeken wordt uw
klacht in beeld gebracht. U krijgt informatie over de diagnose en het te
verwachten verloop. Samen met u wordt het behandelplan besproken. Dit
wordt in het elektronisch patiëntendossier vastgelegd. Daarna wordt gestart

met de behandeling en eventueel met het geven van huiswerkoefeningen en
adviezen. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw
privacy gewaarborgd is. Tijdens het onderzoek en behandeling kan u gevraagd
worden u gedeeltelijk uit te kleden.
Laatste behandeling
Aan het einde van de behandelperiode wordt samen met u de behandeling
geëvalueerd en een verslag gemaakt voor de verwijzer en/of huisarts.
Patiënttevredenheidsonderzoek (anoniem, per mail) wordt gedaan om de
kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Wij stellen het erg op prijs als u de
vragenlijst invult.
Afmelden
Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, moeten 24 uur van tevoren
worden afgemeld. Dit mag ook door het inspreken van het antwoordapparaat of
per mail. De nota voor niet tijdig geannuleerde of niet nagekomen afspraken
wordt naar de patiënt zelf gestuurd.
Privacyreglement en inzage in het dossier
Op de registratie van uw medische en administratieve gegevens is de wet
bescherming persoonsgegevens van toepassing. De fysiotherapeut mag zonder
uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
Als patiënt heeft u het recht op inzage in uw dossier.
Klachten
Indien u niet tevreden bent, een klacht heeft over de bejegening door of
behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden kunt
u dit eerst bespreken met de behandelend fysiotherapeut of collega. Uw klacht
zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF, een folder hierover
vindt u in de wachtruimte en op onze website.
Eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van
uw eigendommen.
AED aanwezig
In ons pand is een AED aanwezig. Indien u een niet-reanimatie verklaring heeft
bent u zelf verantwoordelijk om ons dit te melden.

