Kosten en voorwaarden

Samenwerking

De actieve lessen kosten €110,00

 Huisartsen en medisch specialisten
per10 lessen. Dit is inclusief intake.
 Praktijkondersteuners
 Fysiovisie
Je kunt ook maandelijks betalen de
 Combined Quality Care
kosten hiervoor zijn €45,00 per
(VKB revalidatie)
maand.
 Claudicatio Net
 DeParkinsonNet
5 theorielessen kosten €50,00.
 OpMS
netwerk
deze
manier kunt u ervoor

kiezen om alleen de actieve lessen
te volgen.
U kunt ook losse theorielessen
volgen. Kosten €12,50.
Er mag per kwartaal1 les gemist en
ingehaald worden. Overige lessen
komen voor eigen rekening.
Deelname is geheel op eigen risico.
Deelname is mogelijk na
inschrijving en volledige betaling
van het cursusgeld, voorafgaand
aan de start van de cursus.

Informeer bij je zorgverzekeraar
naar eventuele mogelijkheden van
(gedeeltelijke) vergoeding.

Informatie of afspraak
maken?
Voor meer informatie of een
afspraak te maken kunt u contact
met ons opnemen of gewoon even
binnenlopen.
Via onze website:
www.fysiotherapiereusel.nl

Waar kunt u ons vinden?

Reusel
Gezondheidscentrum Reusel
Schutsboom 10
5541 RW Reusel
T 0497 641817
info@fysiotherapiereusel.nl

Algemene
Informatiefolder

Lage Mierde

Deze folder geeft

Gezondheidscentrum Lage Mierde
Koningshoek 21b
5094 CD Lage Mierde
T 013 5902528
info@fysiotherapielagemierde.nl

u informatie over de

Schutsboom 10

gang van zaken in
onze praktijk.



Telefonisch op werkdagen:

6.30 – 20.00



Aan de balie op werkdagen:

8.00 – 18.00



Eventueel de verwijsbrief



E-mail: info@fysiotherapiereusel.nl

24 uur p/dag



Uw ziektekostenverzekering gegevens



Via www.fysiotherapiereusel.nl

24 uur p/dag



Geldig identiteitsdocument



Grote handdoek

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

Tarieven

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten

van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30

afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie

minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om
contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Verhindering
Dit graag zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven

Aanmelden

Afspraken die minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd

Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken in

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw

kunnen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

onze praktijk

verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van

U kunt bij ons terecht voor hulp bij problemen met uw

belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u

Hygiëne

bewegingsapparaat. Dit geldt voor individuele behandeling en

specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te

groepsbehandeling, curatief en preventief voor alle leeftijden.

fysiotherapeut.

nemen. In de oefenzaal graag binnensportschoenen dragen.

Ons team bestaat uit 6 enthousiaste fysiotherapeuten, die

DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een

Sinds 01-01-2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

goede lichaamsverzorging.

regelmatig bijscholingen en cursussen volgen. Zij staan alle
geregistreerd in het Centraal Kwaliteit Register van het KNGF. De
praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema
Extramurale Fysiotherapiepraktijken.
Door de verschillende specialisaties aanwezig in onze praktijk

Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de

Een verwijzing van huisarts of specialist is niet nodig.
Uitzondering daarop zijn bepaalde chronische klachten.
Informeer bij uw arts of fysiotherapeut.

kunnen we heel makkelijk van elkaars vaardigheden en kennis

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

gebruik maken, om u zo optimaal mogelijk te kunnen

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken

behandelen.

tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt

Specialisaties




u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier

Afspraak maken/ bereikbaarheid

aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw

Onze praktijk is op werkdagen geopend vanaf 6.30 uur tot 20.00

gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door

uur ( op vrijdag tot 18.00).

een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden

Wij zijn bereikbaar via onze website, per e-mail en telefonisch.

zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30

Buiten werktijden en tijdens drukke momenten kunt u uw

minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit

boodschap inspreken op een antwoordapparaat, u wordt dan zo

dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit

snel mogelijk teruggebeld.

behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen
omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut
maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.







Manuele Therapie
Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s voor o.a. COPD,
Diabetes, Coronaire hartaandoeningen,
Oncologie, Osteoporose en Arthrose
Looptraining bij Claudicatio Intermittens
(etalage benen)
Fysiofitness ( zie ook onze folder)
ZwangerFit® ( zie ook onze folder)
Medical Taping
Dry Needling

