Nootdorp, 04-01-2019

Welkom bij de Praktijk voor Fysiotherapie Nootdorp.
Hieronder treft U enige algemene informatie aan, welke gedurende Uw behandeling handig
van pas kan komen. Dus vragen wij U dit schrijven goed te bewaren. Deze informatie kunt U
ook op het internetadres www.fysionootdorp.nl terugvinden. Misschien is het handig dit
telefoonnummer, 06 - 100 18 616, op te slaan.
Doelstelling:
De praktijk stelt zich tot doel om patiënten, met aandoeningen en/of afwijkingen van de
normale lichaamshouding en/of lichaamsfunctie, een zodanige behandeling te geven die kan
leiden tot gehele genezing, of het zo draagbaar maken van een afwijking dat de hinder ervan
zo minimaal mogelijk is.
Er wordt hierbij uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke krachten zoals; Ultra Geluid
(geluidsgolven), Interferentie (een stroomvorm ter pijnbestrijding), oefeningen, goed
gedoseerde en systematische handgrepen om statische veranderingen en dergelijke te
corrigeren.

Behandeling:
De behandeling start met een voorbereidend gesprek. Hierin worden Uw voorgeschiedenis en
de huidige klacht(en) besproken.
Daarna volgt een, op de klacht(en) gericht, lichamelijk onderzoek. Na het onderzoek wordt U
verteld wat waarschijnlijk Uw klacht(en) veroorzaakt, wat eraan gedaan kan worden en hoe
dat zal gebeuren (er worden een behandeldoel en een behandelplan vastgesteld).
Als U akkoord gaat met het voorgestelde behandeldoel en behandelplan dan hebben wij een
behandelovereenkomst.
Iedere behandeling heeft een maximale duur van dertig minuten.
Van U wordt verwacht bij iedere behandeling een (bad)handdoek mee te nemen.
Behandelovereenkomst:
De behandelovereenkomst houdt in dat de fysiotherapeut van de praktijk een
inspanningsverplichting heeft om U, volgens het behandelplan, te behandelen totdat het
behandeldoel bereikt is. U bent verplicht de praktijk daarvoor een geldelijke vergoeding te
geven.
De behandelovereenkomst eindigt automatisch als U binnen 30 dagen na Uw laatste
behandeling niet heeft aangegeven met de behandeling door te willen gaan.
Wanneer U op een afspraak niet aanwezig kunt zijn, dient U dit tenminste 24 uur van tevoren
te melden. Te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.
Betalingsvoorwaarden:
Halverwege en aan het einde van iedere maand krijgt U zelf onze declaratie en bent U
gehouden aan de betalingsvoorwaarden (onze declaratie kunt U eventueel zelf bij Uw
zorgverzekeraar indienen).
U dient binnen veertien dagen na declaratiedatum te betalen, conform de
betalingsvoorwaarden als gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde
Fysiotherapeuten bij Arr. Rb Utrecht onder nummer 321/92 dd 24 november 1992.
Mocht U binnen veertien dagen niet hebben betaald, dan krijgt U te maken met een verhoging
van € 6.81 (vanwege extra te maken aanmaningskosten). De declaratie mag tevens verhoogd
worden met de wettelijke rente.

Uw privacy:
Er wordt een statuskaart gemaakt, waarop noodzakelijke gegevens, zoals Uw
BurgerServiceNummer (BSN), worden vastgelegd. Het nummer van Uw legitimatiebewijs
wordt ook geregistreerd.
Tussentijds en aan het einde van de behandeltermijn, worden verslagen gemaakt. In alle
gevallen worden deze verslagen alleen aan U uitgereikt/met wachtwoord bescherming
verzonden met daarop een vermelding dat een kopie verslag alleen op Uw verzoek aan Uw
(huis)arts wordt verstuurd.
Verder is ter Uwer bescherming, de Wet Algemene verordening gegevensbescherming van
toepassing met rechten zoals:
• inzagerecht;
• recht op rectificatie;
• recht op vergetelheid;
• recht op beperking van verwerking;
• recht op kennisgevingsplicht;
• recht op overdraagbaarheid van gegevens;
• recht van bezwaar.
De praktijk is ingeschreven in het B.I.G.-register.
Verbeteren kwaliteit fysiotherapie:
Met Uw goedkeuring worden, na afloop van Uw behandeling, niet-tot-u-herleidbare-gegevens
naar de Landelijke Database Fysiotherapie verzonden,
zie http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/ en wordt U door
het bedrijf “Qualiview” benaderd om Uw feedback over Uw behandeling te geven. Uiteraard als U
toestemming hebt gegeven om Uw achternaam, voorletter(s), woon- en e-mailadres aan dit
bedrijf bekend te mogen maken.
Klachtenregeling:
De Praktijk voor Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtencommissie van het K.N.G.F.
Mocht U met Uw (fysiotherapeutische) klacht niet terecht kunnen in de praktijk dan kunt U
zich wenden tot het

Centraal Bureau Fysiotherapie,
t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie,
Postbus 248,
3800 AE Amersfoort
(Folder is bij mij verkrijgbaar).

Second opinion:
Voor een second opinion (tweede mening) onderzoek kunt U onze praktijk rechtstreeks
benaderen, eventueel zonder verwijzing van uw arts.
Voor dit onderzoek wordt het normale fysiotherapie tarief berekend.
Na het onderzoek wordt U verteld wat waarschijnlijk Uw klacht(en) veroorzaakt, wat eraan
gedaan kan worden en hoe dat kan gebeuren.
Het verslag van dit onderzoek krijgt U zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF):
Denkt U dat Uw klacht een fysiotherapeutische klacht betreft, dan kunt U Uw klacht door
onze fysiotherapeut laten beoordelen. Onze praktijk is directe toegankelijkheid (geen
verwijzing nodig van Uw arts).
Tarieven: € 5,95 per intake. € 29,95 per zitting (behandeling), € 14,95 toeslag voor
uitbehandeling (aan huis), € 14,95 inrichtingstoeslag (b.v. bejaardencentrum) en € 6,81
administratie/aanmaningskosten.
Vragen?
Mocht U vóór, tijdens of zelfs na behandeling(en) vragen hebben, stelt U ze gerust. We zien
vragen liever wel, dan niet gesteld worden. Aarzel dus niet, want Uw gezondheid is (ook) onze
zorg!

Met vriendelijke groeten,
Praktijk voor Fysiotherapie Nootdorp,
Kok van Dorssen.

