
 

  

Kinderfysiotherapiepraktijk Zandbergen 
 

 

         Praktijkinformatie 

 
Behandelprocedure: 

In eerste instantie zal er aan de hand van vragen(lijst) informatie worden ingewonnen over de ontwikkeling 

van uw kind tot op heden. Daarin kunt u aangeven welke vraag/vragen u beantwoordt wilt hebben door het 

onderzoek. Aan de hand hiervan zal uw kind onderzocht en getest worden om te kijken wat de problemen 

precies zijn en wat de mogelijke oorzaak is.  

Vanuit alle informatie wordt een verslag gemaakt waarin, naast de uitslagen van het onderzoek, ook een 

mogelijk behandeladvies vermeldt wordt. Dit verslag krijgt u en de (verwijzend)arts, mits u hier geen bezwaar 

tegen hebt. 

Hierna zal mogelijk een behandelperiode volgen waarbij uw actieve ondersteuning thuis een belangrijke 

bijdrage oplevert in de verbetering van de (motorische) ontwikkeling van uw kind. 

Medische en administratieve gegevens worden grotendeels digitaal bijgehouden, om de behandeling zo 

goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in 

acht genomen. Een aantal van deze regels is vastgelegd in het Privacyreglement welke terug te vinden zijn 

op de website www.fysiotherapietolakker.nl.  

 

Vergoeding: 

De behandelingen kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering tot 18 keer per jaar. Als na 

18 keer verdere behandeling noodzakelijk is kan er gekeken worden of u vanuit de aanvullende verzekering 

nog recht hebt op vergoeding ( dit kunt u nakijken in uw polis). Met alle zorgverzekeraars is een contract 

afgesloten waardoor in de meeste gevallen rekeningen direct naar de zorgverzekeraar gaan. 

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk waardoor verwijzing van een arts niet meer nodig is.  

Onbeperkte vergoeding van de behandelingen is mogelijk bij een chronische aandoening  

( zoals vermeld op de lijst Borst). Hiervoor is een verwijzing / machtiging van een arts nodig. 

Tarieven voor kinderfysiotherapie die niet onder de dekking van de verzekering vallen zijn: 

Kinderfysiotherapie behandeling  € 43,00 

Kinderfysiotherapie behandeling aan huis € 58,00 

 

Afmelden of verzetten van een afspraak: 

Indien u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met 

mij op. Wordt een afspraak minimaal 24 uur van te voren ( binnen werktijden) afgezegd zal deze niet in 

rekening worden gebracht. Bij later afmelden wordt de volledige tijd die er gereserveerd is verrekend. 

 

Bereikbaarheid: 

Via het telefoonnummer: 06-19864868 is de praktijk tijdens werkdagen (maandag t/m woensdag en vrijdag) 

van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar. Er zijn situaties waarbij ik op dat moment niet in staat ben de telefoon op te 

nemen. Het is altijd mogelijk een boodschap in te spreken en u wordt, indien u dat aangeeft, zo snel mogelijk 

terug gebeld.  

Als u een persoonlijke vraag heeft kunt u deze eventueel mailen naar: esther@fysiotherapietolakker.nl 

 

Klachten: 

Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan stel ik het bijzonder op prijs wanneer u dit aan mij 

kenbaar maakt. Ik zal uw klacht ter harte nemen en zal deze conform de richtlijnen van het KNGF behandelen. 

Meer informatie vindt u op de website van het KNGF ( www.fysiotherapie.nl).   

 

Klanttevredenheid: 

            Uw ervaringen met de kinderfysiotherapie praktijk en de therapeut verneem ik graag. Daarom neemt de  

            praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een  

            onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg en is volledig anoniem. Graag vraag ik u om uw deelname aan  

            dit onderzoek.            

            Aan het eind van de behandelperiode zal u gevraagd worden of u hieraan deel wilt nemen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.fysiotherapietolakker.nl  (2018) 

 

 

 

 

  

   

mailto:esther@fysiotherapietolakker.nl
http://www.fysiotherapietolakker.nl/

