PRAKTIJKFOLDER
Informatie voor patiënten

In deze folder leest u alles over de praktijk, onze
behandelingen, het team en de behandellocaties.
Daarnaast geven we belangrijke informatie over
uw verzekering en vergoedingen.

www.fysio-berghuis.nl
info@fysio-berghuis.nl
0314 - 36 63 33

Welkom in onze praktijk
Samen met u willen wij werken aan uw herstel. Wij zullen ons uiterste best doen
u de meest passende behandeling te geven. Samen met u werken betekent ook
dat
u mede verantwoordelijk bent voor het verloop en resultaat van de behandeling.
Wij begeleiden u hierbij met oefenprogramma’s voor thuis en gerichte adviezen
voor uw situatie. Zo hopen wij samen met u te komen tot een zo optimaal
mogelijk resultaat.
Onze behandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing
(evidence based) en wij werken continue aan onze kwaliteit middels bij- en
nascholingen.

Binnen onze praktijk bieden wij:
Algemene fysiotherapie
Medische fitness
Rugscholing
Begeleiding van sporters
Medical taping

Manuele therapie
Dry Needling en Triggerpointbehandeling
Begeleiding bij COPD (longproblemen)
SLIMMER project
Zwangerschapsbegeleiding

Het team
Willem-Jan Berghuis
Algemeen fysiotherapeut, geregistreerd master manuele therapie,
gespecialiseerd in schouderklachten, Dry Needling,
triggerpoint behandeling, Mulligan concept, medical taping, begeleiding van
sporters.
Marjan Ruissaard
Algemeen fysiotherapeut, gespecialiseerd in schouderklachten, zwangerschapsbegeleiding bij bekkenpijn, Dry Needling, medical taping.
Rick Smeenk
Algemeen fysiotherapeut, geregistreerd master manuele therapie,
medical taping, begeleiding van sporters.
Marloes Bongers
Algemeen fysiotherapeut, manuele therapie, Dry Needling, medical taping,
neurologische aandoeningen, begeleiding van sporters.
Carlijn Eggink
Algemeen fysiotherapeut, leefstijlcoach, Mulligan concept, coördinator SLIMMER
project.

Verwijzing en directe toegankelijkheid
Een verwijzing voor fysiotherapie is niet noodzakelijk; u kunt op eigen initiatief
een afspraak maken bij ons. Uw huisarts of specialist kan direct naar ons
verwijzen met een gerichte diagnose.

Uw eerste afspraak
Het is belangrijk uw zorgpas en een identiteitsbewijs mee te nemen.
Wilt u altijd een grote én een kleine badhanddoek meenemen?
Bij het oefenen in de oefenzaal graag schone sportschoenen meenemen.
Stel u voor aanvang van de therapie op de hoogte van uw verzekeringsvoorwaarden; is fysiotherapie opgenomen in uw (aanvullende) verzekering?

Vergoeding fysiotherapie
Wij hebben contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Indien u een
aanvullende verzekering afgesloten heeft met fysiotherapie in het pakket,
worden onze behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed afhankelijk van
de inhoud van uw aanvullende pakket.
U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden of hierover contact opnemen met uw
zorgverzekeraar.
Voor chronische aandoeningen kunnen andere voorwaarden gelden.

Niet nagekomen afspraken
Indien u een afspraak niet na kunt komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze 24
uur voor de afgesproken tijd te annuleren?
Niet nagekomen afspraken mogen niet ten laste vallen van de zorgverzekeraar,
daarom zijn wij genoodzaakt 75% van het bedrag bij u in rekening te brengen
indien wij geen andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen zien. Deze nota
kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Locaties
Er zijn drie behandellocaties. Twee locaties bevinden zich in de wijk de Huet,
aan de Slotlaan en in wijkcentrum De Zuwe. Een locatie is aan de Leerinkstraat
in gezondheidscentrum Het Anker.

Openingstijden
Op werkdagen van 7.30 tot 18.30 uur. Maandag en donderdag zijn wij ook
in de avond geopend tot 21.30 uur.

Afspraken
Afspraken kunt u maken via de website of u kunt ons bellen op 0314 - 36 63 33
Wij zijn niet altijd in de gelegenheid de telefoon op te nemen. Spreek
het antwoordapparaat in, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Website
Op onze website, www.fysio-berghuis.nl, vindt u veel informatie over de
praktijk, behandelingen en formulieren.
Ook kunt u zich hier eenvoudig aanmelden voor onze praktijk.

Wij zijn opgenomen in het B.I.G. register en in het kwaliteitsregister van onze
beroepsverenigingen. Zo bent u verzekerd van kwaliteit.

Het Anker

Slotlaan

De Zuwe

Leerinkstraat 43
7009 DH Doetinchem

Slotlaan 82
7006 HG Doetinchem

De Bongerd 2
7006 NJ Doetinchem

