
Praktijkreglement afdeling fysiotherapie, SGH
Algemene regels
*    Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of via de Directe
Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).
*    FysioFit, 70+ en fit, PilatesFit en Fit op de been(valpreventietraining) zijn losse cursussen of
abonnementen. Deze abonnementen en cursussen zijn niet restitueerbaar.
*   Na iedere (of eventueel tijdens de) behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of
specialist. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.
*   U heeft te allen tijde het recht op inzage in het fysiotherapie dossier.
*   Op al onze behandelingen is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO)
van toepassing.
*   Verbruiksartikelen zijn niet inbegrepen in de fysiotherapeutische behandeling en worden niet
vergoed door de zorgverzekeraar. Derhalve zijn wij genoodzaakt deze kosten bij de patiënt in rekening
te brengen.
*   In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde
instanties (brandweer, politie) op te volgen.
*   De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de
locaties van Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer of daarbuiten.
*   Roken is niet toegestaan.
*   Het gebruik van een mobiele telefoon is in de behandelruimten en oefenruimten niet toegestaan.
*   Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
*   Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie
behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot Fysiotherapie
Gezondheidscentra Haarlemmermeer te ontzeggen.
Gebruik van de oefenruimte geschiedt volgens de huisregels van Fysiotherapie Gezondheidscentra
Haarlemmermeer:
*   Gebruik van oefenruimte uitsluitend volgens afspraak.
*   Het gebruik van een handdoek is verplicht.
*   Gelieve (fitness)apparatuur schoon te maken na gebruik.
*   Tassen kunnen opgeborgen worden in de kluisjes en zijn derhalve verboden in de oefenruimte.
Vergoeding
*    U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en
derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de
zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te
vragen machtiging en/of verlenging. Indien de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt, moet u
de rekening zelf betalen. De tarieven kunt u inzien in de wachtruimte en op de de website.
Afspraken zorgverzekeraar
*   Uw zorgverzekeraar stimuleert ons om mee te doen aan data analyse. Dit gebeurt anoniem en hier
merkt u niets van. Wilt u niet dat uw anonieme gegevens worden gedeeld voor onderzoek, dan kunt u
dit aangeven bij de balieassistente. U kunt ook een email sturen naar fysio@gchaarlemmermeer.nl. Wij
zullen de zorgverzekeraar laten weten dat u bezwaar heeft gemaakt en zullen uw gegevens niet delen.
*   De eerste afspraak wordt door uw zorgverzekeraar als 2 zittingen gezien en vergoed vanuit de
aanvullende verzekering.
*   Uw zorgverzekeraar stimuleert ons om u te vragen om uw fysiotherapeut en de organisatie kritisch
te beoordelen. Dit gebeurt anoniem via een onafhankelijk bureau Qualiview. Qualiview mailt u met de
vraag of u een tevredenheidsonderzoek wilt invullen voor uw fysiotherapeut. Dit kost u maximaal 10
minuten. Wilt u niet dat Qualiview u hiervoor uitnodigt, dan kunt u dit aangeven bij de balieassistente of
uw fysiotherapeut. U kunt ook een email sturen naar fysio@gchaarlemmermeer.nl. Wij zullen de
zorgverzekeraar laten weten dat u bezwaar heeft gemaakt en zullen uw gegevens niet delen met
Qualiview.



Afzeggen van behandelingen
*   Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de
gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
*   Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of niet worden nagekomen, worden niet vergoed door de
zorgverzekeraar. Derhalve zullen wij het tarief à € 29,- direct bij u in rekening brengen.
Behandeling aan huis of videoconsult
*   Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, dan wordt een video of telefonisch consult gezien als een
algemene fysiotherapie zitting en wordt €38,50 in rekening gebracht. Voor een behandeling aan huis
wordt een toeslag van €17,00 gerekend.

Privacy reglement afdeling fysiotherapie, SGH
Fysiotherapie gezondheidscentra Haarlemmermeer is onderdeel van de Stichting Gezondheidscentra
Haarlemmermeer (SGH). De SGH heeft een privacyverklaring opgesteld waarin inzichtelijk gemaakt is
hoe de SGH met uw privacy omgaat. Zie de website: https://gchaarlemmermeer.nl/privacybeleid/

Behandelmogelijkheden omtrent fysiotherapie binnen Stichting Gezondheidscentra
Haarlemmermeer:
Specialisaties fysiotherapie
Bij de fysiotherapie van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer kunt u terecht voor:
· Algemeen fysiotherapie (lid KNGF)
· Manuele therapie (lid NVMT)
· Kinderfysiotherapie (lid NVFK)
· Geriatrie fysiotherapie (lid NVFG, Chronisch Zorgnet, Parkinsonnet, MS netwerk)
· Sportfysiotherapie (lid NVFS)
· Oedeemtherapie (lid NVFL)
· Oncologische fysiotherapie ( Lid NVFL, Onconet)
· Psychosomatische fysiotherapie (lid NFP)
· Psychosomatische oefentherapie (kwaliteitsregister paramedici)
· Orofaciaal fysiotherapie (lid NVOF)
· Hart-en Long revalidatie (lid COPD Netwerk/ Chronisch Zorgnet)
· Oefentherapie Mensendieck(kwaliteitsregister paramedici)
. Covid revalidatie (Chronisch Zorgnet)

Verder bieden wij:
· Hoofdpijn/ Migraine/(draai)duizeligheid (BPPD) behandeling, Paramedisch Centrum voor Hoofdpijn
· Oncologische begeleiding (multidisciplinair), Onco Care Centrum Hoofddorp
· Kinderfysiotherapie op locatie KDV de Boshoeve en MOC ‘t Kabouterhuis Hoofddorp
· Kinderfysiotherapie op locatie de Communityschool en de BSO de Optimist
· Slaapproblematiek ( onderdeel van de Psychosomatiek/ Slaapslim.eu)
· McKenzie therapie
· Dry-needling
· Medical taping
· FysioFit ( 10 rittenkaart)
· 70+Fit (10 rittenkaart)
· PilatesFit (10 rittenkaart)
· Sportspreekuur (gratis)
· Valpreventie ( cursus)
· Beweegprogramma’s bij Covid-19, Diabetes, COPD, Hartrevalidatie en Artrose
· Fysiofitheidscan en COPD fitscan
· Bekkenfysiotherapie (lid NVFB), Praktijk Hageman


