HYGIËNE
Wij vragen u voor iedere behandeling
een handdoek mee te nemen. Verder
verwachten wij van u als patiënt / cliënt
dat u de persoonlijke hygiënische regels
in acht neemt en zorgt voor een goede
lichaamsverzorging.
KWALITEITSBELEID
Om te voldoen aan de kwaliteit die u van ons
mag verwachten, werken wij volgens de door
de beroepsvereniging vastgestelde richtlijnen
en gedragsregels. Daarnaast volgen wij naen bijscholingsprogramma’s om onze kennis
en vaardigheden op peil te houden en te
verbeteren. Hierdoor blijven wij optimaal in
staat u de behandeling te geven die voor u
het meest geschikt is.
Onze fysiotherapeuten staan geregistreerd
in het kwaliteitsregister van het KNGF
(Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie), het CKR (Centraal
Kwaliteitsregister) en zijn volgens de wet BIG
geregistreerd.

OPENINGSTIJDEN
Maandag:
: 8.00 - 20.00 uur
Dinsdag
: 8.00 - 20.00 uur
Woensdag
: 8.00 - 20.00 uur
Donderdag
: 8.00 - 20.00 uur
Vrijdag		
: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag
: Op afspraak
Zondag		
: Gesloten

BEREIKBAARHEID
U kunt bellen, mailen, whatsappen of een
terugbelformulier op de website invullen.
Treft u het antwoordapparaat, spreek dan uw
naam en telefoonnummer in en wij bellen u
z.s.m. terug.

Voor meer informatie over o.a.
huisregels, klachtenreglement,
privacy reglement en tarieven
verwijzen wij u naar onze
website.

PRAKTIJK
FOLDER

Fysiotherapie Lisanne Vossen
Bruhezerweg 8, 5704 CN Helmond
Tel: 0492-770746 | Mob: 06-12098707
www.fysio-vossen.nl | info@fysio-vossen.nl

www.fysio-vossen.nl

WELKOM BIJ
FYSIOTHERAPIE
LISANNE VOSSEN

verzekerd bent. Indien er sprake is van
onvoldoende dekking, krijgt u maandelijks
een factuur toegestuurd.
AFZEGGEN
Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van
tevoren) afgezegde afspraken kunnen bij u in
rekening worden gebracht.

In onze kleine praktijk kunt u rekenen op een
laagdrempelig, persoonlijk contact en grote
betrokkenheid bij uw behandeling.

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:
•
Algemene fysiotherapie
•
Oedeemtherapie/Lymfedrainage
•
Shockwave therapie
•
Echografie
•
Dry needling
AFSPRAAK MAKEN?
Bel, mail of vul het contactformulier in op
onze website www.fysio-vossen.nl.
DIRECTE TOEGANKELIJKHEID
Voor een fysiotherapie behandeling is geen
verwijzing van de huisarts nodig. U mag met
uw klachten uiteraard altijd langs een huisarts
gaan, maar dit is niet noodzakelijk. Wanneer
u zich direct bij de fysiotherapeut aanmeldt,
zal deze u eerst screenen. Middels een kort
vraaggesprek en onderzoek wordt er gekeken
of u in aanmerking komt voor fysiotherapie.
Voor een chronische indicatie heeft u altijd een
verwijzing nodig.

UW EERSTE AFSPRAAK
Voordat de behandeling begint, vindt er eerst
een anamnese en onderzoek plaats. Op basis
van de bevindingen wordt samen met u een
behandelplan opgesteld. De behandeling duurt
inclusief administratie 30 minuten.
WAT NEEMT U MEE NAAR DE AFSPRAAK
•
Verzekeringspasje
•
Geldig legitimatiebewijs
•
Verwijzing arts (indien aanwezig)
•
Handdoek
BEHANDELING AAN HUIS
Als uw arts op de verwijzing aangeeft dat u
fysiotherapie aan huis dient te krijgen, komt
de therapeut bij u aan huis. Ook dan duurt de
behandeling 30 minuten.
VERGOEDING
Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende
verzekering. Wij hebben contracten met alle
zorgverzekeraars. Betaling geschiedt rechtstreeks
via de zorgverzekeraar mits u aanvullend

PRIVACY REGLEMENT
Uw fysiotherapeut houdt om uw behandeling
zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
een registratie bij van uw medische
en administratieve gegevens. Op deze
registratie is de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot
het doel van de registratie, de aard van
de gegevens die worden geregistreerd, het
beheer van de gegevens, de personen die
toegang hebben tot de gegevens en het
inzagerecht van de patiënt.

