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wat u moet weten

over Kinese Fysiotherapeuten
Kinese Fysiotherapeuten
heeft zes praktijklocaties in het noordoosten
van de provincie Groningen:
•
•
•
•
•
•

Delfzijl in het Gezondheidscentrum Delfzijl, Jachtlaan 90
Appingedam in het Gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23
Appingedam in het Woonzorgcomplex Paasweide, De Paasweide 72
Wagenborgen bij Fitnesscentrum Performance, Fam. Bronsweg 22,
Woldendorp in de huisartsenpraktijk, AE Gorterweg 58
Spijk, ’t Loug 13

De locatie Het Gezondheidscentrum Delfzijl aan de Jachtlaan en onze locatie in het
Gezondheidscentrum Overdiep in Appingedam zijn voorzien van goed geoutilleerde
trainingszalen voor revalidatietraining en in Wagenborgen kunnen wij hiervoor gebruik
maken van het Fitnesscentrum Performance.
Vanuit deze locaties verzorgen we, indien u niet in staat bent om de praktijk te
bezoeken, fysiotherapeutische zorg aan huis.

SPECIALISATIES
Naast reguliere fysiotherapie zijn wij
gespecialiseerd in:
• Manuele Therapie
• Kinderfysiotherapie
• Oedeemfysiotherapie
• Psychosomatische Fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Oefentherapie Cesar-Mensendieck en
Slaaptherapie
• Arbeidsfysiotherapie en Bedrijfsfysiotherapie
• Handtherapie
• Oncologiefysiotherapie

Ook houden we ons bezig met:
• Bekkenbodemproblematiek
• Zwangerschapsgerelateerde rug- en bekkenpijn
• Revalidatietrainingen en beweegprogramma’s
• Orthopedische, neurologische en
postoperatieve aandoeningen
• Echodiagnostiek van het houdings- en
bewegingsapparaat

• Maandelijks gezamenlijk orthopedisch
spreekuur met een huisarts en orthopeed
uit het Ommelander Ziekenhuis Groningen
• Shockwave en Biofeedback
• Dry Needling
• Medical Taping Concept
• Hydrotherapie in het zwembad van
Fitnesscentrum Performance

PROGRAMMA’S
Naast de reguliere fysiotherapie en specialisaties bieden wij de volgende programma’s:
• KineseFit: sporten onder begeleiding in de oefenzalen in Delfzijl en Appingedam
• KineseZwangerFit: zwangerschapscursus
• Sportief Afvallen: een combinatieprogramma van trainen en inbreng van de diëtist
• Fit en Vitaal: een programma voor kwetsbare ouderen (o.a. t.g.v. artrose) waarvan ook
valtraining en valpreventie een onderdeel uit maken
• Kids in Action: multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht
• FitKids: sporten voor kinderen met een beperking

Meer informatie over
onze specialisaties,
aandachtsgebieden,
programma’s en netwerken
kunt u vinden op onze
website: www.kinesefysio.nl

NETWERKEN

BEHANDELING

Kinese Fysiotherapeuten neemt deel aan diverse netwerken.
• Fys’Optima: het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van
fysiotherapiepraktijken
• Belife: een landelijk werkend interventie &
gezondheidsmanagement adviesbedrijf dat werknemers
en bedrijven gericht ondersteunt bij het vormgeven van
hun duurzame inzetbaarheid
• ParkinsonNet
• ClaudicatioNet
• Schoudernet Noord
• Geriatrienetwerk
• Running Therapie: een landelijk actief beweegprogramma
geschikt voor personen met o.a. milde depressieve
klachten, burn-out en andere psychische overbelastingen

Tijdens de eerste afspraak zal de
fysiotherapeut u eerst een aantal
vragen stellen met betrekking tot uw
klachten, waarna er, gericht op uw
klachten een lichamelijk onderzoek
plaatsvindt. Hij/zij zal u daarna uitleg
geven over de bevindingen en samen
met u een behandelplan opstellen. Als
de tijd het toelaat wordt er een begin
gemaakt met de behandeling.

Deze eerste afspraak geldt ook
als behandeling. Tijdens de
behandelperiode zal de fysiotherapeut
samen met u de voortgang van uw
klachten bewaken en bespreken en zo
nodig het behandelplan bijstellen.
Indien u een Niet Reanimeren
Verklaring heeft bent u er zelf
verantwoordelijk voor om dit kenbaar
te maken aan de behandelend
fysiotherapeut.

VERZEKERING
AANMELDING
Op advies van een arts of specialist
kunt u verwezen worden naar Kinese
Fysiotherapeuten. Ook kunt u zonder
verwijzing bij ons terecht. Tijdens de
eerste afspraak bepalen we dan of uw
klachten in aanmerking komen voor
fysiotherapeutische behandeling.
Indien dit het geval is vinden er verder
onderzoek en behandeling plaats. Komt
u hiervoor niet in aanmerking dan
adviseren wij u wat u het beste verder
kunt doen.

In beide gevallen wordt uw huisarts
door ons geïnformeerd, tenzij u
aangeeft dat u dit niet wenst. Na uw
aanmelding proberen wij de eerste
afspraak te maken binnen 3 werkdagen.
Wilt u bij de eerste afspraak het
volgende meenemen:
• De schriftelijke verwijzing (als u
verwezen bent door een huisarts of
specialist)
• Identiteitsbewijs

VERHINDERING
Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u tenminste 24 uur van tevoren
af te bellen. Wij zullen deze afspraak dan niet bij u in rekening brengen.

De zorgverzekering bestaat uit twee delen:
1. De basisverzekering
2. De aanvullende verzekering
Uit welk deel van de verzekering uw behandelingen vergoed worden is afhankelijk
van uw klachten.
N.B.: U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van het aantal behandelingen en
het controleren van de verzekeringsgegevens.
Wij hebben namelijk geen inzicht in het al gebruikte deel van uw budget voor
paramedische hulp.
Mocht u vragen hebben over uw
verzekering dan zijn wij graag
bereid om u te helpen. Indien u niet
verzekerd bent voor fysiotherapie
kunt u natuurlijk altijd een afspraak

maken maar wordt de nota aan uzelf
gestuurd. De actuele prijslijst staat in de
wachtkamers van ieder locatie en kunt
u vinden op onze website.

KWALITEIT

PRIVACY

Onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het
Kwaliteitsregister van het
KNGF (=Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie). Om in dit register te staan moet er voldaan
worden aan een aantal criteria, zoals:
• Volgen van verplichte bijscholing
• Voldoende studiepunten halen
• Aangesloten zijn bij een klachtenregeling (in ons geval
van het KNGF)
• Werken met de, door het KNGF ontwikkelde
gedragsregels en richtlijnen

Wij zorgen voor voldoende privacy tijdens de behandeling.
Geheimhouding van uw gegevens worden gewaarborgd door ons
te houden aan de wet “Privacywetgeving Patiëntengegevens”.
U heeft echter zelf wel het recht om uw eigen dossier in te zien.

Wij waarborgen bovendien de kwaliteit door te zorgen
voor zoveel mogelijk specialisaties (zie onze website
en andere folders) en goed geoutilleerde en schone
praktijkruimtes.

De praktijk is gebonden aan de wetgeving in de zorg:
BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), WGBO (Wet op
de Geneeskundige Behandelovereenkomst), Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en
Geschillen Zorg), AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de
EGIZ (Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg).

KLACHTENREGELING
Wanneer u een klacht heeft over uw fysiotherapeutische behandeling, of over uw
fysiotherapeut of anderszins dan heeft het de voorkeur dit onderling op te lossen
met uw eigen fysiotherapeut. Evt. kunt u daarbij de klachtenfunctionaris van de
praktijk inschakelen.
Wie de klachtenfunctionaris voor
onze praktijk is kunt u vragen aan het
secretariaat. U heeft echter het recht om
een klacht in te dienen bij het Regionaal
Tuchtcollege. Hierover zijn folders in de
wachtkamer aanwezig, waarin u kunt
lezen hoe u in een dergelijke situatie
moet handelen.

WEBSITE
Meer informatie over onze praktijk, zoals o.a.
openingstijden en de tarievenlijst, vindt u op
onze website: www.kinesefysio.nl

