Welkom bij FysioMaatwerk Zilverpark
Praktijk voor:

Enkele huisregels
Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee nemen

Fysiotherapie
Manueel therapie
Kinderfysiotherapie

Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf een grote handdoek
mee brengen.
Te zorgen voor een optimale lichamelijke hygiëne.

Revalidatie
Medische trainingstherapie
Beweeggroepen

Afmelden minimaal 24 uur voorafgaand aan de
behandeling.

Wat staat u te wachten
De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek
en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten
inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een
specifiek op uw aandoening gericht
behandelprogramma opgesteld en met u
besproken.
Indien in een bepaald stadium van de therapie uw
klachtenbeeld aanleiding geeft tot heroverweging van het
behandelplan, kan de therapeut besluiten advies in te
winnen bij een collega. Door deze wijze van werken
wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige
deskundigheid in onze praktijk en binnen andere
Fysiomaatwerk praktijken.

De praktijk is gevestigd op lugteren 39 in
’s-Hertogenbosch en beschikt naast 4 behandelruimtes
over een moderne trainingsruimte. Bij ons zijn de
trainingsgroepen nooit groter dan 6 personen waardoor
optimale begeleiding gegarandeerd wordt.

Uw verwachtingen t.a.v. de behandeling kenbaar te
maken.

Voor de praktijk zijn voldoende parkeermogelijkheden.
Een routebeschrijving kun u vinden u op onze website.

Indien u mobiel moet bellen, verzoeken wij u dit buiten de
praktijk te doen.

Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut
kunt u door een collega uit onze praktijk behandeld
worden.

Wetgeving
Zoals voorgeschreven door de overheid zijn binnen onze
praktijk de volgende reglementen van toepassing:

Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en
op het juiste moment de therapie aan te passen aan
veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke
behandeling precies hetzelfde te zijn.

Komt u met het openbaar vervoer dan kunt u voor de
praktijk uitstappen.

Vergoeding
Fysiotherapie wordt door uw zorgverzekeraar
vanuit uw aanvullende verzekering betaald.
Wij raden u aan om vooraf uw
verzekeringspolis na te lezen. Wij hebben met
iedere zorgverzekeraar overeenkomsten en
kunnen direct bij uw zorgverzekeraar
declareren. Indien de kosten niet meer
vergoed worden door uw verzekeraar zal het
betreffende bedrag bij u in rekening worden
gebracht. U blijft verantwoordelijk voor de
gemaakte kosten.
Op onze website vindt u meer informatie over
de vergoedingen.

Fysiomaatwerk Zilverpark Den Bosch

Bij aanmelding aangeven of u een voorkeur heeft voor een
therapeut.

De WBGO (Wet Geneeskundige behandelovereenkomst)
WPG (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
Wet Klachtenrecht Cliënten.
Kwaliteitswet.

U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken
die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons graag open
voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is, om
zowel voor u, als voor ons, een nog betere en efficiëntere
wijze van behandelen te verkrijgen.
Om patiënttevredenheid te meten, vragen wij periodiek
patiënten een (anonieme) enquête in te vullen.

Voor meer
informatie kunt u
ons vrijblijvend
bellen of mailen.

073-6429572

www.fysiomaatwerkdenbosch.nl

PRAKTIJK INFO
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

8.00 – 18.00
8.00 – 21.00
8.00 – 18.00
8.00 – 21.00
8.00 – 18.00
op afspraak

FysioMaatwerk Zilverpark
Lugteren 39
5237 JV ‘s-Hertogenbosch
073-6429572
denbosch@fysiomaatwerk.nl
www.fysiomaatwerkzilverpark.nl

