
huisregels 

Indien u op afspraak komt kunt u in de wachtkamer plaatsnemen, u hoeft zich dan niet aan de balie te melden. 
Uw fysiotherapeut zal u daar ophalen. Wij doen ons best om de behandeling op de afgesproken tijd te laten 
beginnen. Moet u echter toch langer dan 10 minuten wachten, meldt u dan even met behulp van de bel op de balie. 

Neem altijd uw afsprakenkaartje mee en laat hierop de afspraak noteren, óók al gebruikt u een eigen agenda.

Wij zijn verplicht om naar uw identiteitsbewijs en verzekeringspas te vragen; breng deze mee bij uw eerste afspraak.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten en we declareren rechtstreeks bij hen. De 
vergoeding voor een behandeling verschilt per  zorgverzekeraar en ook gelden verschillende tarieven voor diverse 
behandelingen. Indien uw (aanvullende) verzekering niet toereikend is om de kosten voor de behandeling(en) te 
vergoeden, dan brengen wij onze praktijk-tarieven aan u in rekening (zie onze tarievenlijst in de wachtkamer en op 
onze website). Wij adviseren u om vooraf na te gaan hoe u aanvullend verzekerd bent. Soms geldt een 'te besteden 
bedrag' (budget) als limiet en soms zit de beperking in het aantal behandelingen dat vergoed wordt. 
Uw fysiotherapeut kan u hierover informeren! 

Ook als u met een nieuwe chronische indicatie (volgens lijst “Borst”) in behandeling komt, en u de eerste 
20 behandelingen geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen, wordt er rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. 
U ontvangt dan een rekening van uw zorgverzekeraar. Op deze wijze behoudt deze het overzicht. Dit gebeurt echter 
alleen als u niet voldoende aanvullend verzekerd bent.

Komt u met de auto, parkeer deze dan in de parkeervakken en niet op het trottoir, dit om een bekeuring te voorkomen. 
Heeft u een parkeerontheffing, parkeer dan voor de deur op straat. Uw fiets kunt u links van het pand, achteraan 
op de inrit, neerzetten. 

In de wachtkamer vindt u kranten en diverse tijdschriften. Wij verzoeken u vriendelijk deze niet mee te nemen, er géén 
artikelen uit te scheuren en géén puzzels in te vullen. 

In onze praktijk wordt niet gerookt. Omwille van de rust vragen wij u uw telefoon op 'stil' te zetten. 

Indien u gebruik maakt van onze oefenzaal, vragen wij om géén schoenen met zwarte zolen te dragen. Voor de 
hygiëne vindt u bij het betreden van de oefenzaal desinfecteer gel voor de handen, wij vragen u om zelf een hand-
doek mee te nemen. 

Voor uw behandeling verzoeken wij u om zélf een laken/grote handdoek mee te nemen, indien dit problematisch is kunt 
u na overleg met uw fysiotherapeut gebruik maken van een laken/handdoek van de praktijk.  

Laat geen waardevolle spullen in de wachtkamer achter, neem deze altijd met u mee. 

U kunt ons tijdens openingstijden telefonisch bereiken op ons algemene telefoonnummer: 040 2354650. Buiten deze 
tijden kunt u gebruik maken van ons antwoordapparaat, als u uw naam en telefoonnummer inspreekt dan nemen wij 
zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Indien u een afspraak niet na kan komen verzoeken wij u dringend om dit 24 uur voor de behandeling telefonisch aan
ons te melden. Wij zijn anders genoodzaakt de gereserveerde tijd aan u in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij 
onze praktijktarieven (zie tarievenlijst). 
Dit geldt óók als u niet in staat bent om te komen vanwege slechte weersomstandigheden.

Als u in behandeling komt stellen wij het op prijs als u uw verwachting(en), ten aanzien van de behandeling, aan ons 
kenbaar maakt. Deze informatie kan van belang zijn voor het opstellen van een goed behandelplan. 

Mocht u op-  of aanmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.

Wij danken u voor uw medewerking 
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fysiotherapie
manuele therapie

oedeemtherapie
manuele lymfdrainage
oncologiefysiotherapie

sportfysiotherapie
therapeutische tness


	Page 1

