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Kwaliteitswaarborg

Wij staan in het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF 
en zijn BIG geregistreerd. Daarnaast zijn we bij verschillende 
specialistenverenigingen aangesloten. Voor de omgang met 
en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen 
opgesteld volgens welke de praktijk werkt. 

Klachtenregeling

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

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waar-
door uw privacy is gewaarborgd. Uw fysiotherapeut houdt, 
om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een 
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. 
Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
van toepassing. Uiteraard is ons privacybeleid aangepast aan de 
nieuwe AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming) 
wetgeving.

Voor uitgebreide informatie omtrent specialisaties, producten, 
de verschillende wettelijke bepalingen, huisregels en betalings-
voorwaarden verwijzen wij u naar onze website:
www.fysiotherapiekalsdonk.nl

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen. 
Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd 
worden bij het bewegen. Samen met de fysiotherapeut werkt 
de patiënt aan meer bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven. 
De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten en 
gaat resultaatgericht aan het werk, met de bedoeling om u zo 
snel en zo goed mogelijk op de been te helpen. Bij het opstellen 
van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen en 
lichamelijke situatie en mogelijkheden. Oefentherapie en 
adviezen over (werk)houding/omgeving en algemene dagelijkse 
lichaamsbeweging spelen een belangrijke rol bij de behandeling. 
De behandeling kan worden ondersteund met massage en/of 
fysische therapie.

Om deze fysiotherapeutische zorg optimaal te kunnen leveren, 
beschikt Fysiotherapie Kalsdonk over een ambitieus, goed 
opgeleid team met verschillende specialisaties. Voor een 
uitgebreide beschrijving van onze specialisaties zie onze website: 
www.fysiotherapiekalsdonk.nl

Daarnaast hebben we het kwaliteitsbeleid tot een speer-
punt van de praktijk gemaakt en zijn we HCA plus 
gecertificeerd. Daarmee voldoen we aan de hoogste kwaliteits-
normen die gelden voor de fysiotherapeutische zorg en behoren 
we tot de selecte groep van “ PLUS” praktijken van Nederland.             

Openingstijden
  
Maandag en donderdag:  08.00 – 19.30 uur 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 08.00 – 18.00 uur 

Afspraak maken

Aanmelden kan aan de balie in de praktijk, telefonisch 
(bij voorkeur tussen 08.00 en 12.30 uur) of per email.

Voor de eerste afspraak heeft u nodig:  uw verzekeringspas, 
identiteitsbewijs, eventuele verwijsbrief van huisarts of specialist 
en een handdoek. 

*Bij verhindering dient dit 24 uur van te voren gemeld te worden 
anders wordt de behandeling in rekening gebracht.    

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.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt meestal uit de aanvullende verzekering 
vergoed. Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering 
vergoed. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract 
en declareren rechtstreeks bij de verzekeraar. U bent echter 
zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polis- 
voorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie. Voor 
behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering 
ontvangt u een factuur.
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