Openingstijden

Oefeningen voor thuis

Maandag—vrijdag

7:30-19:30 uur

Zaterdag

8:00-12:30 uur

Donderdag Ergotherapie

9:00-16:00 uur

1.

Woensdag Oefentherapie 9:00–17:00 uur
Cesar

2.
Behandeling in de praktijk
of bij u thuis
De behandelingen vinden plaats in onze
praktijk. Indien u om
gezondheidsredenen niet naar de
praktijk kunt komen, komt een van
onze therapeuten voor de behandeling
bij u thuis. Hier is echter wel een
verwijzing van de huisarts voor nodig.
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Algemene
praktijkinformatie

4.
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Martin Houvast
Susanne Voet
Peter van der Zouwen

Astrid Kuiper
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Algemene informatie
Mee te nemen bij de eerste afspraak:


Een legitimatiebewijs (paspoort,
rijbewijs, identiteitskaart)



Uw verzekeringspas



Een handdoek

Wel of niet verzekerd
Wij hebben met nagenoeg alle
zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Controleert u zelf of en zo ja hoeveel
behandelingen door uw verzekeraar
worden vergoed. Indien u niet verzekerd
bent voor fysiotherapie, dan gelden de
tarieven waarvan een lijst beschikbaar is
op de praktijk.

De behandeling
U wordt in de wachtruimte door ons
opgehaald. De eerste afspraak is een
dubbele afspraak. Er is dan voldoende tijd
om uw klachten te bespreken, u te
onderzoeken, de behandeling met u door te
nemen. Ook bespreken we de procedure;
wat zijn de mogelijkheden en verwachtingen
van de behandeling, op welk moment
evalueren we het beleid of stellen we dat bij.
De vervolgafspraken nemen 25 minuten in
beslag. Wilt u s.v.p. uw afsprakenkaartje
meenemen naar elke afspraak?
U wordt dringend verzocht op tijd aanwezig
te zijn zodat de volledige tijd uw
behandeling ten goede komt. We lopen in
beginsel niet uit; de patiënt die na u komt
(en op tijd is) mag hier geen hinder van
ondervinden.

U bent verhinderd
Indien u een afspraak niet na kunt komen,
dient u dit minimaal 24 uur van te voren
door te geven. Indien dit niet gebeurt,
wordt de behandeling in rekening
gebracht.

Afsluiting behandeling
Na afsluiten van de behandelreeks wordt
een schriftelijk verslag naar de verwijzer
(huisarts of specialist) gestuurd. Indien u
wenst, kunt u deze rapportage inzien of een
kopie van deze rapportage opvragen.
Heeft u vragen of bent u niet tevreden,
aarzelt u dan niet om dit met ons te
bespreken. Kan het probleem niet onderling
worden opgelost, dan staat de weg open
naar een klachtencommissie.

Specialisaties
Fysiotherapie Houvast werkt met
een groot team van therapeuten. Zij
hebben allen hun eigen specialisaties.
De praktijk biedt daarmee een grote
diversiteit van therapieën aan.


Fysiotherapie



Manuele therapie



Ergotherapie



Oefentherapie Cesar



Oefentherapie voor kinderen



Lymfedrainage



Dry needling



Medical taping



Medische training



Bedrijfsfysiotherapie

