
PRAKTIJKFOLDER

Samen bereik je meer!

GEGEVENS

Uw (medische) gegevens worden in ons 
computersysteem vastgelegd volgens de Wet 
op Persoonsregistratie. Zonder uw toestemming 
worden deze gegevens niet aan derden 
verstrekt. Wel wordt er verslaglegging gedaan 
aan uw (huis)arts. 

KLACHTENREGELING

Alle onze fysiotherapeuten doen hun best u zo 
goed mogelijk te helpen. Indien u niet tevreden 
bent om wat voor reden dan ook, bespreek dit 
dan met uw fysiotherapeut of met een van onze 
collega’s. Onze praktijk is aangesloten bij de 
Klachtenregeling van onze beroepsvereniging, 
het KNGF.

VERGOEDINGEN

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen 
vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het 
aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is 
afhankelijk van uw polis. Bij onvoldoende 
dekking komen de behandelingen fysiotherapie 
voor eigen rekening.

Bij een chronische indicatie, die voor komt op 
een door de overheid opgestelde lijst, wordt 
vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de 
basisverzekering. De eerste 20 behandelingen 
worden voor zover mogelijk vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering.

Kinderen onder de 18 jaar krijgen per jaar 18 
behandelingen vergoed vanuit de basis-
verzekering. Eventuele vervolgbehandelingen 
worden vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering of komen voor eigen rekening 
wanneer er onvoldoende dekking is.

Meer informatie over vergoedingen en tarieven 
vindt u op onze website.

OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Maandag 8:00 - 18:00 uur
Dinsdag 8:00 - 18:00 uur
Woensdag 8:00 - 20:30 uur
Donderdag  8:00 - 18:00 uur
vrijdag  8:00 - 18:00 uur
Zaterdag 8:00 - 12:00 uur

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 
8:30 - 17:00 uur, zowel telefonisch, via e-mail of via 
het aanmeldformulier op onze website.

Fysiotherapie Dauwendaele
Roozenburglaan 89
4337 JB Middelburg
0118-613072
info@fysiodauwendaele.nl
www.fysiodauwendaele.nl

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven 
van de nieuwste ontwikkelingen in onze praktijk.

De hoofdvestiging van de praktijk is in Dauwendaele, 
maar we hebben meerdere nevenvestigingen voor 
kinderfysiotherapie.

Praktijkinformatie

fb.me/FysioDauwendaele

Algemene informatie



Onze fysiotherapiepraktijk ligt in de wijk 
Dauwendaele. Tevens zijn we werkzaam in 
verzorgingshuis Hof Mondriaan en het Toorenhuis. 
Daarnaast hebben wij 
voor de kinderfysiotherapie verschillende 
nevenvestigingen op Walcheren.

U kunt bij ons voor allerlei klachten aan het 
bewegings- apparaat terecht, ook zonder verwijzing 
van een arts. Wanneer u geen verwijzing heeft zal 
er eerst een screening plaatsvinden om te bepalen 
of uw klacht fysiotherapeutisch behandeld kan 
worden.

U kunt van ons goede begeleiding, behandeling 
en advies verwachten bij uw gezondheidsklachten. 
Wij verwachten van u actieve deelname aan uw 
behandeling. Op deze wijze kunnen we samen uw 
gezondheidsklachten goed aanpakken.

We werken in een team van 6 fysiotherapeuten, 
met allen hun eigen specialisaties. Al onze 
fysiotherapeuten staan vermeld in het 
Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

SPECIALISATIES

In onze praktijk kunnen we u naast algemene 
fysiotherapie de volgende specialisaties bieden:

• Kinderfysiotherapie
• Lymfedrainage/oedeemtherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
• Medical taping
• Sensorische integratie therapie
• Kinderbekkenfysiotherapie
• Littekenbehandeling
• Hand- en polstherapie
• Claudicatio intermittens (etalage benen)

OEFENGROEPEN

In onze praktijk bieden we de volgende 
oefengroepen aan:

• Medische fitness
• ONCO Balance 
• Seniorfit
• Heldhaftig Fit (kinderen)

Meer informatie over onze specialisaties of 
oefengroepen vindt u op onze website of in de 
desbetreffende folder.

DE EERSTE AFSPRAAK
U wordt door uw fysiotherapeut opgehaald in 
de wachtkamer. Uw eerste afspraak bestaat uit 
een vraaggesprek (anamnese) om uw klachten in 
kaart te brengen. Aansluitend volgt het lichamelijk 
onderzoek. 
Naar aanleiding van de resultaten uit dit 
onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. 
Dit behandelplan wordt met u besproken voordat 
behandeling start.
Wat dient u mee te nemen?

• Indien van toepassing de verwijzing van 
huisarts of specialist.

• Geldig legitimatiebewijs.

VERHINDERING

Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak dient 
u deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. 
Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt de 
gereserveerde tijd in rekening te brengen.

DE LAATSE AFSPRAAK
Wanneer de behandeling kan worden afgesloten 
wordt het behandeltraject met u geëvalueerd. 
Nadien ontvangt u van ons per e-mail een vragenlijst 
met betrekking tot uw ervaringen betreffende de 
behandeling en/of praktijk.

Welkom bij onze praktijk U kunt bij ons terecht voor: Wat kunt u verwachten?


