Registerpodoloog
De registerpodoloog herkent en behandelt klachten
aan uw voeten en houding die te maken hebben met
de stand van uw voeten. Daarnaast heeft hij
specialistische kennis van voetzorg bij reuma en
diabetes, en van (risico's bij) de kindervoet in de
groei. Schoen en zool behoren een eenheid te
vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog
ook een schoenspecialist.

Tarieven
-

consulten BTW-vrij
materialen/zolen, BTWplichtig

BTW VRIJ

Podologische Intake en onderzoek
Aflever-, vervolgconsult
Tapen excl consult

€ 75,00
€ 35,00
€ 5,50

EXCLUSIEF BTW

Podologie is voetkunde. De voet staat daarbij dus niet
op zichzelf, maar vormt een geheel met de rest van
het houding- en bewegingsapparaat, zoals uw knieën,
heupen, rug en nek.
De meest voorkomende voetklachten zijn:
 Voorvoetpijn
 Hielpijn
 Pijn onder de middenvoet
 Branderig gevoel
 Instabiliteit enkels
 Afwijkende vormen en standen van de voet
 Verminderde beweeglijkheid
 Teenklachten
Ook pijn op andere plekken in het lichaam kan komen
door een verkeerde voetstand:
 Kniepijn
 Heupklachten
 (Lage) rugpijn
 Nekpijn
Vergoeding
Zorgverzekeraar
Omdat er veel verschillen zijn bij de diverse
Zorgverzekeraars is ons advies om voor het eerste
consult na te gaan welke kosten worden vergoed.
(zie ook: www.loop.nl/vergoedingen)

Podologie Douma
Tim Douma is registerpodoloog sinds juli 2015. Hij is
geregistreerd bij de Stichting LOOP en voldoet aan de
eisen om opgenomen te zijn in het register.
Klachtenregeling van Stichting Loop is van toepassing.

Steun-therapiezool

(per paar)

2e paar
Kleine correctie therapeutische zolen
Grote correctie therapeutische zolen
Zoolreparatie
Orthese klein
Orthese middel
Orthese groot
Kort consult/jaarcontrole

€ 85,00
€ 75,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 15,00
€ 17,00

Controle
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).
Gegevens
Met het cliëntendossier wordt omgegaan volgens de
Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst
(WGBO), Wet Persoonsregistratie (WP) en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U heeft ten aller tijde recht op inzage in uw dossier.
Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze
informatie opvragen bij de behandelend podoloog.
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Samenwerking Fysiotherapie Zuidwest
Podologie Douma werkt nauw samen met praktijk
voor Fysiotherapie Zuidwest. Hier kunt u voor
algemene Fysiotherapie, Manuele therapie,
Oedeemtherapie, Kinderfysiotherapie, Oefentherapie
Cesar en diverse andere specialisaties terecht. Kijkt u
hiervoor op onze website of bel voor meer informatie
naar genoemde telefoonnummers.
Op de website van Fysiotherapie Zuidwest,
www.fysiotherapiezuidwest.nl vindt u het
Privacy Reglement en de Huisregels.
Deze kunt u ook nalezen in de map in de
wachtkamer.

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.
Betalingsvoorwaarden
Podologie Douma hanteert standaard de volgende
betalingsvoorwaarden:
Betaling voor de podologische diensten dient binnen
veertien dagen na de factuurdatum te worden
voldaan. Na het verstrijken van deze termijn zullen
incassomaatregelen en – kosten worden toegepast.
Neemt u, als u vragen heeft over de wijze of termijn
van betalen, gerust contact op met de praktijk.
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.

Locaties Podologie Douma
Koudum
Wjukslach 11
8723 GC Koudum
0514 - 52 1574

Podologie Douma
Koudum – Workum - Makkum

Workum
Zorgcentrum Nij Mariënacker
Mariënacker 1
8711 CB Workum
0515 – 54 1967

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

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

Tim Douma
Registerpodoloog en Fysiotherapeut

