
Fysiotherapie • Manuele therapie 
• Sportbegeleiding • Revalidatie • Advisering

Verslag verwijzend arts
Aan het eind van de behandelperiode wordt 
een verslag aan de verwijzend arts gestuurd, 
alleen als u hiermee akkoord gaat. U kunt dit 
verslag uiteraard ook zelf inzien.

Wie betaalt de behandelingen?
Fysiotherapie/manuele therapie wordt 
vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. 
Het aantal door de verzekeraar te vergoeden 
behandelingen is afhankelijk van uw polis-
voorwaarden. Behandelingen die niet voor 
vergoeding in aanmerking komen worden bij 
u in rekening gebracht. In de meeste gevallen 
ontvangt u geen nota meer. De behandelingen 
worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar 
gedeclareerd. Dit geldt alleen als Fysiotherapie 
de Vos een overeenkomst heeft met uw zorg-
verzekeraar (hiervoor gelden overeengekomen 
tarieven). In alle andere gevallen ontvangt u 
een nota. Een overzicht van onze tarieven en 
onze betalingsvoorwaarden kunt u vinden 
in de wachtkamer, op onze website, of is te 
bevragen bij uw fysiotherapeut.

Vergoeding vanuit de basisverzekering 
vindt plaats in de volgende gevallen:

Kinderen tot 18 jaar:  
de eerste 18  behandelingen, daarna vanuit de 
aanvullende verzekering.
Chronische aandoeningen voorkomend op de 
“chronische lijst”die door de overheid is opge-
steld: vergoeding vanaf de 21e behandeling, 
de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvul-
lende verzekering of eigen kosten.

Contactgegevens Fysiotherapie de Vos

Hoofdvestiging:  
Vlinderveen 248, 3205 EJ Spijkenisse
T : 0181 - 632 378
F : 0181 - 648 336 
E : info@fysiodevos.nl 
I : www.fysiodevos.nl

 : Fysiodevos
 : @fysiodevos

Vestiging M.Point:  
Gaddijk 43, 3205 LA Spijkenisse
T : 0181 - 647 007

Specialisten 
in beweging



Fysiotherapie de Vos is een praktijk met een 
uitstekende naam in Spijkenisse en omgeving. 
Sinds 1982 hebben vele duizenden tevreden 
patiënten de weg naar onze praktijk gevonden.
Ons team van fysiotherapeuten en manueel-
therapeuten staat garant voor optimale 
persoonlijke begeleiding.
De praktijk biedt al 30 jaar breed gespe-
cialiseerde fysiotherapeutische zorg voor 
iedereen.
Welkom in onze praktijk!

Welke specialisaties hebben we in huis?
· Fysiotherapie
· Manuele therapie
· (Sport)Revalidatie 
· KISS-syndroom(huilbaby’s)
· Fysiotape medical taping
· Dry needling
· Chronische pijnpatiënten
· Claudicatio intermittens (etalagebenen)
· Diabetes Mellitus
· COPD

Voor een uitgebreide omschrijving van de 
specialisaties zie onze website:  
www.fysiodevos.nl

Wilt u een afspraak maken?
Voor afspraken zijn wij telefonisch bereikbaar.
Tijdens de behandelingen nemen we liever 
de telefoon niet op omdat we u graag rustig 
persoonlijk te woord staan. Spreek uw naam 
en tel.nr. in en we nemen z.s.m. contact met 
u op.
U kunt zich ook aanmelden via onze website 
onder het kopje “ aanmelden nieuwe 
patiënten”.

Heeft u een verwijsbrief nodig?
De fysiotherapeut is direct toegankelijk. Een 
verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. 
Uiteraard staat het u vrij om de huisarts te 
consulteren. Bij chronische aandoeningen of 
na operatie is een verwijsbrief van huisarts/
specialist noodzakelijk voor onze administratie.

Wat neemt u mee naar de praktijk?
Bij het eerste bezoek:
·  Verwijzing huisarts/specialist indien van 

toepassing
·  De meest recente verzekeringsgegevens 

(pasje of polisblad)
· Geldig identiteitsbewijs
·  Relevante medische informatie (uitslag 

foto’s,etc…)
·  Handdoek voor gebruik op behandelbank 

i.v.m. hygiene

Bij vervolgbehandelingen:
· Handdoek voor gebruik op de behandelbank
· Afsprakenkaartje
· Sportkleding indien van toepassing

Uw eerste bezoek en de  
vervolgbehandelingen

Tijdens de intake brengen we uw klachten 
in kaart. Er vindt een vraaggesprek plaats, 
en we voeren een lichamelijk onderzoek uit. 
Het resultaat van het onderzoek wordt met 
u besproken, en in overleg met u wordt een 
behandelplan opgesteld. Als blijkt dat er infor-
matie ontbreekt nemen we contact op met 
uw verwijzend arts. Indien u zonder verwijzing 
komt stellen we de huisarts hiervan op de 
hoogte, uiteraard met uw goedkeuring.

Wat moet u doen als u verhinderd bent?
Het is belangrijk dat u een behandelafspraak 
minstens 24 uur van tevoren afzegt. In de 
behandeltijd die voor u is gereserveerd kan 
een andere patient behandeld worden. 

Waar kunt u terecht met uw eventuele 
klachten?

Heeft u een klacht over uw behandeling, of 
bent u ergens niet tevreden over, dan gaan 
we ervan uit dat u dit aan ons vertelt. U kunt 
ervan op aan dat we uw klacht in vertrouwen 
en serieus zullen nemen. Alleen in overleg met 
u kunnen we naar een passende oplossing 
zoeken. Mocht uw klacht niet bespreekbaar 
zijn met uw eigen fysiotherapeut, dan zijn de 
andere fysiotherapeuten in de praktijk bereid 
objektief te bemiddelen. Heeft ook dat geen 
bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt 
u uw klacht indienen bij:
Centraal bureau Fysiotherapie,  
klachtencommissie
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort


