Praktijkreglement Fysiotherapie Zuidwest

Medewerkers

Aanmelding
U kunt zich op twee manieren aanmelden:
-met een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist;
-zonder een verwijsbrief. Wij voeren dan eerst een
zogenaamde screening uit om te beoordelen of wij u
in behandeling kunnen nemen. Bij twijfel zullen wij u
adviseren met uw huisarts contact op te nemen.

Tim Douma

Controle
Zorgverzekeraar
Voordat u een afspraak maakt raden wij u aan uw
polisvoorwaarden in te kijken hoe u verzekerd bent.
Dit voorkomt dat u voor onverwachte kosten komt te
staan.
Burgerservicenummer (BSN)
Volgens de Wet Burgerservice nummer in de zorg zijn
wij verplicht u eenmalig te identificeren. Dit betekent
dat u bij uw 1e afspraak een geldig legitimatiemiddel
mee dient te nemen (paspoort, rijbewijs, ID-kaart).

Henk Boersma

Verhinderd
Indien u verhinderd bent dient u zich 24 uur van te
voren af te melden. Zo stelt u ons in staat om in uw
plaats een andere cliënt te behandelen. Belt u niet
tijdig dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd
in rekening te brengen.
Omgang cliënt en gegevens
Met het cliëntendossier wordt omgegaan volgens de
Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst
(WGBO), Wet Persoonsregistratie (WP) en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze
informatie opvragen bij uw behandelend
fysiotherapeut. U heeft ten aller tijde recht op inzage
in uw dossier. Indien gewenst kunt u dit navragen bij
uw behandeld therapeut. Op onze website vindt u
tevens het Privacy Reglement en de Huisregels. Deze
kunt u ook nalezen in de map in de wachtkamer.

Praktijkhouder, Fysiotherapeut, Registerpodoloog,
claudicatiotherapeut, COPDtherapeut
Echografie, schoudernetwerktherapeut

Danielle Douma - van Riet
Praktijkhouder, Kinderfysiotherapeut,
ToP therapeut

Fysiotherapeut, Manueeltherapeut

Hennie Dekker - Kommers
Fysiotherapeut, Oedeemtherapeut,
fysiotherapie bij bekkenklachten

Annegreet van ’t Hul
Fysiotherapeut, Geriatriefysiotherapeut,
Parkinson-therapeut, claudicatiotherapeut

Arno Kloosterboer
Fysiotherapeut, claudicatiotherapeut, COPDtherapeut

Hendrikje Mous
Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Dry needling
schoudernetwerktherapeut

Pamela Rodermond
Fysiotherapeut, Manueel Therapeut i.o.

Marlies Voogd
Oefentherapeut Cesar, Fysiotherapeut,
ZwangerFit®, Geïntegreerde thuiszorgtherapeut,

Imkje Wietske Vos - Veldhuis
Fysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut,
therapeutisch draagconsulent

Seline Winthorst
Fysiotherapeut, Dry Needling,
claudicatiotherapeut, COPDtherapeut

Ria Stellingwerf – Mollema
Secretariaat / Planning

Kwaliteit
Onze praktijk is gekwalificeerd door de zorgverzekeraars De Friesland, Menzis, CZ, Delta Lloyd en
Zilveren Kruis als ‘PLUS PRAKTIJK’. Onze praktijk
heeft met goed resultaat de Plus audit doorlopen.
De praktijk is op veel onderdelen getoetst o.a. op
praktijkvoering, kwaliteit van zorg, locaties en
dossiers. Op alle onderdelen zijn we positief
beoordeeld.
Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en
ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het KNGF.
De Cesar therapeut staat ingeschreven bij het
Kwaliteits-register Paramedici. Dit houdt onder
andere in dat alle therapeuten volgens de wettelijke
eisen bij- en nascholingsprogramma's volgen.
Netwerken
Er bestaan diverse netwerken waarin door scholing,
opstellen van zorgplannen en multidisciplinaire
samenwerking, gewerkt wordt aan optimale
behandeling. Onze praktijk is aangesloten bij diverse
netwerken zoals, Claudicatio netwerk, COPD
netwerk, Geriatrie Friesland netwerk, Kindteam,
Parkinson netwerk en Schouder netwerk.
Voor meer informatie over deze netwerken verwijzen
we u naar de website www.fysiotherapiezuidwest.nl
Opmerkingen / klachten
Indien u klachten heeft over uw behandelend
fysiotherapeut, ga dan in gesprek met uw therapeut
of neem contact op met de praktijkhouders. Als uw
klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u
de folder ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’
opvragen in de praktijk. De praktijk is aangesloten bij
de KNGF klachtenregeling en geschillencommissie
Fysiotherapie (volgens de wet Wkkgz).
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de
behandeling of gang van zaken in de praktijk, aarzel
dan niet deze te uiten. Wij horen dat graag van u.

Tarieven
Onderstaande tarieven gelden, indien u niet
verzekerd bent voor fysiotherapie/oefentherapie.
Particuliere tarieven per 01-01-2020
Met verwijzing arts/specialist
intake, onderzoek en behandeling
Zonder verwijzing arts/specialist
screening
€ 25,00
intake, onderzoek en
behandeling
€ 36,00
Zitting Fysiotherapie/Oefentherapie
Zitting Manuele therapie
Zitting Oedeem therapie
Zitting Kinderfysiotherapie
Zitting Geriatrie fysiotherapie
Groepsbehandeling (2 personen)
Groepsbehandeling (3 personen)
Groepsbehandeling (4 personen)
Strippenkaart training 10x
Instellingtoeslag € 7,50 / aan huis toeslag
Lange zitting complexe zorgvraag
Eenmalig consult
Eenvoudige / korte rapporten
Meer gecompliceerde rapporten
Niet nagekomen afspraak
Zitting Fysiotherapie / oefentherapie

€ 46,00

Locaties Fysiotherapie Zuidwest
Koudum
Wjukslach 11
8723 GC Koudum
0514 - 52 1574

Zorgcentrum de Finke
Ambulante Zorglocatie
Tj. van der Walstraat 26
8723 CC Koudum

Fysiotherapie
Zuidwest

0514 - 52 1574
€ 61,00
€ 36,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 43,50
€ 25,00
€ 20,00
€ 17,50
€ 55,00
€ 15,00
€ 53,00
€ 55,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 25,00

Bereikbaarheid administratie / openingstijden
Voor (meer) informatie of het maken en verzetten
van een afspraak kunt u ons telefonische bereiken
op werkdagen tussen 8.00 - 11.30 uur of uw
spreekt een bericht in op voicemail. Een e-mail
sturen kan ook. Uw e-mail wordt dan, op
werkdagen, in de ochtend gelezen.
Iedere werkdag zijn we op alle locaties geopend.
Behandeling op afspraak.
U kunt ook in de avonduren terecht en indien nodig
behandeling aan huis.

Workum
Sport en Gezondheidscentrum ZWF
Hoekseize 22
8711 HR Workum
0515 – 54 1967

Zorgcentrum
Nij Mariënacker
Mariënacker 1
8711 CB Workum
0515 – 54 1967
06 - 55723203

Makkum
Zorgcentrum ‘Avondrust’
Ambulante Zorglocatie
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum
06 - 55723203

kantoor 0514- 521574
info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl
Fysiotherapie Zuidwest

Algemene fysiotherapie
Oefentherapie Cesar
Geriatrie Fysiotherapie

Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s
Medische training
Revalidatie training
Fysio bij bekkenklachten

Dry Needling
Echografie
ZwangerFit®

Aangesloten bij:
Claudicationetwerk
Parkinsonnetwerk
Geriatrie netwerk

COPD netwerk
Schouder netwerk
Kindteam

