Fysiotherapie-Leusden.nl

Groepstrainingen

Afmelden

Eigendommen

Voor diverse doelgroepen geven wij medische
trainingstherapie, zoals:
• Diabetes
• Reuma en Osteoporose
• COPD (longproblemen)
• Hartfalen
• Overgewicht
• Stress en depressie
• Begin met bewegen
Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen
risico.

Afspraken dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.
Buiten de openingstijden (ook in het weekend) kunt
u een bericht inspreken op het antwoordapparaat.
Anders zijn wij helaas genoodzaakt het behandeltarief
in rekening te brengen.

Fysiotherapie-Leusden.nl stelt zich niet
verantwoordelijk voor verlies, beschadiging
of diefstal van uw eigendommen.

Schade of ongeval
Uw eerste bezoek
Met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek
brengen wij uw klachten in kaart. Vervolgens stelt de
fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.
Zonodig nemen wij, in overleg, contact op met uw (huis)arts.

Aanmelden
Sinds 2006 geldt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF),
een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk.
Bij aanmelding vragen wij uw Naam Adres Woonplaats (NAW)
gegevens en uw legitimatie. U kunt de aard van de klacht
aangeven en eventueel door welke gespecialiseerde
fysiotherapeut u behandeld wilt worden.
Wij verzoeken u uw actuele verzekeringsgegevens door te
geven aan uw fysiotherapeut. Check de naam van uw
aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.
De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw
vergoeding voor fysiotherapie. Wij hebben afspraken met
diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar
(gedeeltelijk) niet vergoedt, dan kunt u onze tarievenlijst
in de wachtkamer raadplegen.
De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat
het eerste consult binnen 3 werkdagen na aanmelding
plaatsvindt.

De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade, letsel ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

Klachten
Als u een klacht heeft over de bejegening of behandeling
van de fysiotherapeut of een andere medewerker, dan kunt
u dit melden bij de receptie. Wij behandelen uw klacht
volgens de richtlijnen van de KNGF.

Stagiaires
Wij bieden studenten van de opleiding Fysiotherapie de
mogelijkheid om bij ons stage te lopen. De fysiotherapeut
begeleidt de stagiaire bij het onderzoeken en behandelen
van patiënten.

Wat gebeurt met uw gegevens?
Uw persoonlijke gegevens vallen onder de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uw toestemming
zullen fysiotherapeuten geen gegevens aan derden verstrekken.
Bij de balie kunt u vragen om een kopie van de privacyregeling.

Hygiëne
Wij waarderen het zeer als u:
• let op persoonlijke hygiëne en zorgt voor een
goede lichaamsverzorging.
• zelf een handdoek meeneemt naar de praktijk.
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Kwaliteit
Al onze fysiotherapeuten:
• staan ingeschreven in het BIG-register,
de wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg.
Alleen ingeschrevenen mogen deze door de wet
beschermde titel voeren.
• zijn geregistreerd in het Centraal
Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Naast jarenlange ervaring én kennis van de nieuwste
ontwikkelingen zijn onze voordelen:
• u kunt snel terecht voor een behandeling,
wij zijn met 9 fysiotherapeuten.
• wij hebben alle fysiotherapeutische expertises in huis
• voor diverse doelgroepen verzorgen wij groepstrainingen
• met 2 locaties zijn wij altijd in uw buurt
- Gezondheidscentrum Tabaksteeg,
		 De Hank 4, 3832 JL Leusden
- Rosmolenstraat 110, 3833 KJ Leusden

Tarieven
Kijk voor de actuele tarieven op het informatiebord
in de wachtkamer of raadpleeg onze website: www.
fysiotherapie-leusden.nl.

Specialisaties
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
7.00 - 21.00 uur
Zaterdag (in overleg)
8.30 - 12.00 uur
In overleg met uw therapeut kunnen de tijden
voor een behandeling afwijken.

Contact
Fysiotherapie-Leusden.nl
T 033 - 4945155 of 033 - 4942925
E info@fysiotherapie-leusden.nl
I www.fysiotherapie-leusden.nl

Locaties
Gezondheidscentrum Tabaksteeg
De Hank 4, 3832 JL Leusden
Rosmolenstraat 110
3833 KJ Leusden
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Wij hebben alle fysiotherapeutische expertises in huis:
Manuele therapie (SOMT/OMT)
• Sportfysiotherapie
• Lymfe- en oedeemtherapie
• Kinderfysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Osteopathie
• Arbeidsfysiotherapie
• Dry needling
Bij uw eerste bezoek stellen wij in overleg vast welke therapie
voor u geschikt is.

Een afspraak maken
Voor een afspraak heeft u geen verwijsbrief
van de huisarts nodig, dat kan rechtstreeks:
• bel 033 – 4945155 of 033 – 4942925
• mail info@fysiotherapie-leusden.nl
Kijk op www.fysiotherapie-leusden.nl
voor meer informatie.
Vervolg Folder Fysiotherapie-Leusden.nl
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