Algemeen:

Aanmeldingsprocedure
U kunt zich voor een behandeling via de website
(www.vandervegtfysio.nl), per e-mail
(info@vandervegtfysio.nl), telefonisch of
mondeling aanmelden bij VanderVegt
Fysiotherapie. In de hal van de praktijk liggen ook
aanmeldformulieren .Tijdens de eerste afspraak
worden de klachten in beeld gebracht, om
vervolgens zo nodig een behandelplan op te
stellen. Dit behandelplan zal uitvoerig met u
worden besproken (prognose, type behandeling
en behandelduur).
Openingstijden Maandag: 8.15-21.00 uur
Dinsdag-Vrijdag : 8.15-18.00 uur
Uw fysiotherapeut maakt in overleg met u een
afspraak.

Wij zijn samenwerkingspartner van:
•
•
•
•

Gezondheidscentrum Winsum
Centrum voor Jeugd en Gezin
Registerpodoloog Datema
SPORT SLIM! Health Center

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medische fitness
Sport specifieke begeleiding
Sportadvisering
Sport en Fit (ism diëtiste)
Cyriax-methode
Tapen en bandageren
Medical Tape Concept
Bindweefselmassage
Begeleiding / advisering aan huis
Adviseren van hulpmiddelen
Dry Needling

Bekkenfysiotherapie:
•
•
•
•

MFB-training (voor bekkenbodem) met de
nieuwste apparatuur van MAPLE
Hulp bij zindelijkheidsproblematiek bij
kinderen
Expertise op gebied bekkenklachten
tijdens en na zwangerschap
Seksuologische problematiek die
connectie heeft met bekkenbodem

Kinderfysiotherapie:
•
•
•

•
•
•

Hoofdpijn
Ontwikkelingsachterstand
Behandeling van baby’s:
voorkeurshouding/tonusproblemen/
huilbaby’s/plagiocefalie
Inspanning-gerelateerde klachten bij
adolescenten en kinderen
Sensomotorische training
Schrijfproblematiek

Praktijkinformatie

Wierdaweg 3
9951ER Winsum

0595-442161
www.vandervegtfysio.nl
info@vandervegtfysio.nl

Fysiotherapie
Een fysiotherapeut is gespecialiseerd in het
behandelen van het bewegingsapparaat
(gewichten, gewrichtskapsels, spieren, pezen,
banden, etc.). Ook als de aansturing van het
bewegingsapparaat via het zenuwstelsel
aangedaan is, kan de fysiotherapeut behandelen.
Het doel van de behandeling is therapeutisch,
d.w.z. de fysiotherapeut probeert het
genezingsproces gunstig te beïnvloeden. Daarnaast
kan de therapie ook preventief zijn, om zo de kans
op herhaling van de klacht zo klein mogelijk te
maken.

Tarieven
De actuele tarieven hangen in de wachtkamer van
de fysiotherapiepraktijk.
Vergoedingen
De vergoeding van uw behandelingen hangt af van
de aanvullende verzekering die u bij uw
zorgverzekeraar heeft afgesloten. De voorwaarden
kunt u in uw eigen polis nalezen. Van der Vegt
Fysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars in
Nederland een contract. Indien u niet verzekerd
bent, krijgt u zelf de factuur.
Wet op geneeskundige behandelovereenkomst
Deze ligt ter inzage in de praktijk.

Specialisaties binnen VanderVegt Fysiotherapie:
Ø Bekkenfysiotherapie: geregistreerd in
register
Ø Kinderfysiotherapie: geregistreerd in register
Ø Kinderbekkenfysiotherapie (zie folder op
website)
Ø Orthopedische fysiotherapie (na acuut
letsel/operaties en bij chronische
aandoeningen
Ø Revalidatie na een operatie
Toegankelijkheid
In veel gevallen kunt u zonder verwijsbrief van uw
huisarts bij ons terecht. Uiteraard kunnen wij u
hier verder over informeren.

Kwaliteit
Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het
BIG-register en het kwaliteitsregister van het
Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
Identificatie en patiëntregistratie
Wij zijn wettelijk verplicht uw geldige legitimatie
(paspoort/ID-kaart/rijbewijs) te controleren.
Van der Vegt Fysiotherapie is verplicht een
registratie bij te houden van uw medische en
administratieve gegevens. Op deze registratie is de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van
toepassing. Behalve de behandelend
fysiotherapeut, heeft tevens een beperkt aantal
personen binnen de praktijk toegang tot de
gegevens. Al deze personen hebben een
geheimhoudingsplicht.

Verhindering
Bij verhindering de afspraak graag tijdig afzeggen.
Dit biedt ons de gelegenheid om in die tijd een
andere cliënt van dienst te zijn. U dient een
afspraak minimaal 24 uur van te voren af te
zeggen, anders zijn wij genoodzaakt deze
behandeling in rekening te brengen (90% van het
geldende tarief).
Plaats van behandeling
In veel gevallen zal de behandeling in de praktijk
plaats vinden. Ook bestaat de mogelijkheid om bij
u thuis behandeld te worden.
Als er een training geïndiceerd is, bestaat de
mogelijkheid om begeleid te worden door onze
fysiotherapeuten bij SPORT SLIM Health Center,
gevestigd in Winsum. U kunt de voorwaarden
hiervoor bespreken met uw fysiotherapeut.
Aansprakelijkheid eigendommen
VanderVegt Fysiotherapie stelt zich niet
aansprakelijk voor schade, verlies of zoekraken van
uw eigendommen.
Klachtenregeling
VanderVegt Fysiotherapie is aangesloten bij de
klachtenregeling van Gezondheidscentrum
Winsum. Het formulier is beschikbaar in uw
praktijk en op de website van Gezondheidscentrum
Winsum (www.gezondheidscentrumwinsum.nl).

