WELKOM IN ONZE PRAKTIJK
Graag willen wij u informeren over de gang van
zaken binnen onze praktijk.
Wij adviseren, behandelen en begeleiden u bij
uw klachten, zodat u weer zo goed mogelijk uw
dagelijkse leven kunt voortzetten.
Naast fysiotherapie kunt u bij ons ook terecht
voor de volgende specialisaties:

Fysiotherapie Impulse
Guldeland 25
2291 VG Wateringen
Tel. 0174-296533
www.fysiotherapie-impulse.nl
e-mail: praktijk@fysiotherapie-impulse.nl
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Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Manuele lymfedrainage
(Kinder) Bekkenfysiotherapie
Claudicatiotraining
Dry needling

AFSPRAAK MAKEN
Aanmelden kan tijdens kantooruren op
tel.nr. 0174-296533 (bij voorkeur tussen 9.00
en 11.00 uur) of u kunt langskomen in de
praktijk.
Voor de eerste afspraak heeft u nodig:
uw verzekeringspas, identiteitsbewijs,
eventuele verwijsbrief van huisarts of
specialist en een handdoek.
U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren
wijzigen of afzeggen.
Behandelingen kunnen indien nodig aan huis
plaatsvinden.

FYSIOTHERAPEUTEN
René van der Sande
Fysiotherapie
Manuele therapie
Josine Duimelaar
Fysiotherapie
Manuele lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Gert Middelburg
Fysiotherapie
Manuele therapie
Bregje Vriend
Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Kinderbekken fysiotherapie
Stefan Ros
Fysiotherapie
Manuele therapie i.o.
Aline Philipsen
Fysiotherapie
David Ros
Fysiotherapie
Handfysiotherapie

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7.30 – 20.30 uur
7.30 – 18.00 uur
7.30 – 21.00 uur
7.30 – 18.00 uur
7.30 – 19.00 uur

(Avondpraktijk tot 20.30 uur in overleg)

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID
Voor een fysiotherapiebehandeling is geen
verwijsbrief van een arts meer nodig.
U mag met uw klachten uiteraard eerst langs
uw huisarts gaan, maar dit is niet noodzakelijk.
Wanneer u zich direct bij de fysiotherapeut
aanmeldt, zal deze u eerst screenen. Met een
kort vraaggesprek en onderzoek wordt
bekeken of u met uw klachten op het juiste
adres bent. Alleen voor een chronische
indicatie heeft u wel een verwijzing nodig.
VERGOEDING
Fysiotherapie wordt meestal uit de
aanvullende verzekering vergoed. Wij hebben
met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract
en declareren rechtstreeks naar de
verzekeraar. U bent echter wel zelf
verantwoordelijk voor het nakijken van uw
polisvoorwaarden voor vergoeding van
fysiotherapie.

TARIEVEN
Voor gecontracteerde fysiotherapie gelden de
tarieven zoals met uw zorgverzekeraar zijn
afgesproken. U ontvangt dan geen nota van
ons. Wanneer u niet verzekerd bent voor
fysiotherapie, gelden de tarieven die vermeld
staan op het informatiebord in de
wachtruimte.

GROEPSTRAININGEN
Naast individuele behandelingen geven wij
groepstrainingen. Deze zijn o.a. bedoeld voor
mensen die de behandeling (bijna) hebben
afgerond en verder willen bewegen onder
deskundige begeleiding.
Ook zonder voorafgaande fysiotherapie is het
mogelijk om bij ons in een groep te trainen.
U zult eerst een persoonlijk gesprek krijgen om
te bepalen of de training geschikt is voor u.
Voor meer informatie zie:
www.fysiotherapie-impulse.nl

KWALITEITSWAARBORG
Wij staan in het Centraal Kwaliteits Register
van het KNGF en zijn BIG geregistreerd. Ook
zijn we bij verschillende
specialistenverenigingen aangesloten.

KLACHTENREGELING
Het kan gebeuren dat u niet helemaal
tevreden bent met de behandeling. Bespreek
dit bij voorkeur direct met uw therapeut.
Desgewenst kunt u zich ook richten tot de
klachtencommissie van het Centraal Bureau
Fysiotherapie.

PRIVACY
Fysiotherapeuten hebben een
geheimhoudingsplicht en zullen niet zonder
toestemming gegevens aan derden
verstrekken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Huisregels, betalingsvoorwaarden, prijslijst,
privacy- en klachtenreglement vindt u op het
informatiebord in de praktijk en op onze
website.

