
Klachtenregeling 
Heeft u klachten over de behandeling dan kunt u dat 
kenbaar maken door middel van een persoonlijk gesprek 
of via het klachtenformulier in de wachtruimte/website. 
Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het 
gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een 
klachtenprocedure via het Informatie- en Klachtenbureau 
Gezondheidszorg (IKG). Een brochure met relevante 
telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte/ 
website. 

Overig
• Het is verboden te roken in de gehele praktijk.
• Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan  
 tijdens de behandeling.
• Het is niet toegestaan computers, tablets en andere  
 apparatuur zelfstandig te gebruiken.
• Het is, vooral voor uw eigen veiligheid en gezondheid,  
 niet toegestaan om, zonder toestemming van uw  
 therapeut, gebruik te maken van oefenapparatuur. 
• Fysio- en Manuele therapie Seuren is niet   
 aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging  
 van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die  
 de praktijk betreden.

Contact
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ons 
bereiken via telefoonnummer 0495-634506.

Tenslotte
Heeft u vragen over de behandeling of opmerkingen over 
de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze 
te uiten.

Loverstraat 8, 6031 VD Nederweert
Tel. 0495 - 63 45 06

E-mail: info@fysionederweert.nl
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Aanmelding 
Aanmelden bij Fysio- en Manuele therapie Seuren kan 
via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) 
of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of 
specialist. Wij informeren uw huisarts standaard over uw 
aanmelding bij onze praktijk en overleggen hierbij tevens 
het behandelplan. 

Legitimatie
Bij uw aanmelding zullen wij om uw legitimatie vragen i.v.m. 
de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). 
Vanaf 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer 
in de zorg van kracht. Deze wet regelt het gebruik van het 
BSN in de zorg. Om de juistheid van de persoonsgegevens 
en het BSN te verzekeren is identificatie nodig. Op een 
identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) 
staan de juiste persoonsgegevens en het BSN. 

Dossier en rapportage 
Uw behandeldossier wordt opgebouwd volgens de Wet 
Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet 
Persoonsregistratie en volgens de richtlijn verslaglegging 
zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister 
Fysiotherapie. Indien gewenst kunt u inzage krijgen in uw 
persoonlijk dossier. 
Tussentijds en aan het eind van het behandelproces wordt 
een rapportage naar uw huisarts of specialist verstuurd. 
Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken. 

Vergoeding
De fysiotherapeutische behandelingen kan geheel of 
gedeeltelijk worden vergoed door uw ziektekosten-
verzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent. Dit kunt 
u nakijken in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw 
verzekeraar.

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het betalen 
van uw rekening, ook als u niet (voldoende) verzekerd 
bent. Wij kunnen u informeren over de vergoedingen 
van uw zorgverzekeraar omtrent de behandelingen, 
maar hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Indien uw 
verzekering fysiotherapie niet of slechts gedeeltelijk 
vergoedt, zult u zelf de nota voor niet vergoede 
behandelingen toegestuurd krijgen.

Afmelden / Verhindering
Als u verhinderd bent dient u 24 uur van tevoren af 
te bellen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een 
andere patiënt te behandelen. Niet of te laat afgemelde 
behandelingen kunnen wij niet bij uw zorgverzekeraar 
indienen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de 
gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Behandeling door collega
Het kan incidenteel voorkomen dat uw fysiotherapeut 
afwezig is (ziekte/vakantie). In dat geval wordt uw 
(behandel)afspraak waargenomen door een andere 
fysiotherapeut. Mocht er incidenteel een afspraak vanuit 
onze kant komen te vervallen wordt u tijdig gebeld voor het 
maken van een nieuwe afspraak.

Stagiaire
Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de kwaliteit 
van de fysiotherapie gewaarborgd is, fungeren wij 
als stageadres voor de opleiding tot fysiotherapeut.
Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van of 
behandeling door een stagiaire, dan kunt u dit uiteraard 
kenbaar maken.

Hygiëne
Wij besteden veel zorg aan schone behandelkamers, 
schone toilet- en doucheruimtes en een schone 
trainingszaal. Fysiotherapie is een vak, waarbij er vaak 
sprake is van direct lichamelijk contact tussen u en uw 
fysiotherapeut. Wij stellen het daarom op prijs indien u 
hiermee rekening houdt met betrekking tot uw persoonlijke 
verzorging.
 

Voor een correct verloop van zowel uw 
eigen behandeling evenals de behandeling 
van andere patiënten vragen wij u het 
onderstaande in acht te nemen. 
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