Fysiotherapie Associatie Eewold C.S.
Deze folder geeft enerzijds een korte beschrijving van deze
praktijk en anderzijds wordt informatie gegeven omtrent de
verschillende behandelingsmethoden, die binnen onze
praktijk worden toegepast.
De praktijk bestaat uit vijf personen; Tom Eewold, Wieneke
van Rijn, Tim van Haperen, Severine Heijnen en Leon
Looman.
De praktijk is gevestigd op de Jozef Israëlslaan 1A te
Woerden en is ook met het Openbaar Vervoer goed
bereikbaar (buslijn 4 / 724 of Syntus Flex: halte Jozef
Israëlslaan). De praktijk is volledig rolstoel toegankelijk. Er
is ruim voldoende parkeerruimte aanwezig. Onze
dependance is gevestigd binnen de muren van Healthclub
SportCity aan de Korenmolenlaan 4A te Woerden
Het is mogelijk, dat behandelingen bij de patiënt thuis
worden gegeven, maar slechts indien dit door de arts wordt
voorgeschreven.

Dit geldt zowel voor de recreatieve sporter als ook voor de
topsporter.
Doel van behandeling is niet alleen het genezen van de
blessure, maar ook het begeleiden en adviseren van de sporter,
zodat snelle en verantwoorde sporthervatting mogelijk is.
Adviezen omvatten onder andere: trainingsopbouw,
trainingsbegeleiding, blessurepreventie, schoen- adviezen, etc.

Medische Trainings Therapie (Fitness)
Het accent hierbij ligt op de Functionele Training, dit wil zeggen,
dat er wordt geoefend met specifieke trainingsapparatuur in
bewegingspatronen die bekend zijn voor het lichaam. De
training kan onderdeel uitmaken van de behandeling, maar kan
ook aanvullend ter preventie van herhaling van klachten worden
gegeven.

Interne doorverwijzing
Het is mogelijk, dat u binnen onze praktijk wordt doorverwezen
naar een collega, als deze een specialisme bezit, dat beter past
bij uw klachten.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Fysiotherapie
Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten van
het bewegingsapparaat (spieren, banden, gewrichten etc.).
Een fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit
massage en/of oefentherapie. Alle fysiotherapeutische
behandelingsvormen worden gegeven op basis van de
meest recente onderzoeken en inzichten.

In principe is een verwijzing van een huisarts of specialist niet
noodzakelijk om voor behandeling in aanmerking te komen.
Sommige zorgverzekeraars vragen in bepaalde situaties om een
verwijzing om tot vergoeding van behandelingen over te gaan.
Raadpleeg hiervoor uw polis voorwaarden.
Regelmatig kan er overleg plaatsvinden met uw huisarts om de
voortgang in behandeling te evalueren. Dit vindt slechts plaats in
overleg met de patiënt.

Manuele Therapie
Naast Fysiotherapie is Manuele Therapie één van de
specialistische behandelingsvormen, die in onze praktijk
wordt gegeven. Manuele Therapie is een behandelings
methode, waarbij na onderzoek van een groot aantal
gewrichten, door specifieke mobilisaties de beweeglijkheid
van deze gewrichten weer wordt hersteld.
Gemiddeld zijn 6 behandelingen nodig voor het oplossen van
de klachten.
Sport Fysiotherapie
Sport Fysiotherapie is een tweede specialistische
behandelingsvorm binnen onze praktijk.
Door een specifieke benadering van sportblessures volgens
de meest recente ontwikkelingen is een optimale
behandeling van sporters mogelijk.

Openingstijden & Afspraken
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 uur tot +18.00
uur. In bijzondere situaties kan van deze tijden worden
afgeweken. Op maandag en woensdag is de praktijk geopend
tot 21.00 uur.
Er zijn geen wachtlijsten en er wordt strikt op tijd gewerkt.
Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt gedurende deze
openingstijden, maar bij voorkeur tussen 8.15 uur en 12.30 uur.
Afspraken kunnen niet via e-mail worden gemaakt of afgezegd.

Vragenlijsten & Enquêtes
Tijdens en na de behandeling kunt u via uw mail vragenlijsten en
een enquête ontvangen. Het is voor onze praktijkvoering van
groot belang als u de moeite zou willen nemen deze in te vullen.

Tarieven
Vanaf 1 januari 2006 vallen de vergoedingen voor
fysiotherapeutische behandelingen niet meer onder de Basis
Verzekering. De behandelingen voor kinderen tot 18 jaar
worden wel volledig vergoed vanuit de Basis Verzekering. Bij
chronische klachten worden de kosten vanaf de 21e
behandeling wel vergoed vanuit de Basis Verzekering. De
overheid heeft bepaald welke chronische klachten voor deze
vergoeding in aanmerking komen.
De reguliere behandelingen Fysiotherapie, Manuele
Therapie en Sport Fysiotherapie zullen worden vergoed uit
de Aanvullende Verzekering. Het aantal behandelingen
dat wordt vergoed, is afhankelijk van de door u afgesloten
aanvullende verzekering. Mocht u regelmatig gebruik
maken van fysiotherapie, dan is het raadzaam een
Aanvullende Verzekering af te sluiten, die alle medisch
noodzakelijke
fysiotherapeutische
behandelingen
vergoedt.
U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het
aantal behandelingen, dat door uw zorgverzekeraar wordt
vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.
De hoogte van het door ons gehanteerde tarief is
afhankelijk van de afspraken, die wij met uw
Zorgverzekeraar hebben gemaakt en kan verschillen per
Zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle grote
Zorgverzekeraars.
Indien u niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie,
hanteren wij onze praktijk tarieven.
Deze tarieven zijn opgehangen in onze praktijk en staan
ook op onze website: www.eewold.nl .

Vragen & Suggesties
Vragen en suggesties omtrent behandeling c.q.
praktijkvoering zijn van harte welkom en kunnen eventueel
bijdragen tot een nog betere patiëntgerichte behandeling.

Bank relatie praktijk:
ABN-Amro nr: NL03 ABNA 084.96.44.070
Betalings voorwaarden
De betalingsvoorwaarden die wij hanteren, hangen
voor iedereen zichtbaar in onze wachtruimten.
Een kopie van deze voorwaarden kunt u kosteloos
verkrijgen.

Scan QR code voor onze website

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren
worden afgemeld, kunnen bij u als patiënt in rekening
worden gebracht.
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen
onze praktijk door ons vastgelegd in de
"modelregeling fysiotherapeut-patiënt" van het
KNGF/NPCF.
In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale
richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie.
Uw gegevens worden door ons vastgelegd in ons
computersysteem conform Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Op al deze gegevens is het privacyreglement van
toepassing. U kunt de volledige tekst van ons
privacyreglement vinden op onze website.
Een kopie van dit reglement kunt u ook kosteloos bij
ons verkrijgen.
Het inzagerecht is geregeld in de Wet op de
Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling
opgesteld door het KNGF.
De praktijk is aangesloten bij
KNGF:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie
NVMT: Nederlandse Vereniging voor Manuele
Therapie
NVFS:
Nederlandse Vereniging voor
Fysiotherapeuten in de
Sportgezondheidszorg
NVBF:
Nederlandse Vereniging Bedrijfsen Arbeids Fysiotherapie

PRAKTIJK
INFORMATIE

Download onze Praktijk App:
FysioWoerden

FOLDER
Hoofdvestiging
Jozef Israëlslaan 1 A
3443 CR Woerden
Dependance SportCity
Korenmolenlaan 4A
3447 GG Woerden
telefoon: 0348 - 412483
fax: 0348 - 430865

website: www.eewold.nl
e-mail: praktijk@eewold.nl
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PRAKTIJK VOOR:
fysiotherapie
manuele therapie
sport fysiotherapie
medische training
bekken therapie
arbeids fysiotherapie
echografie
medical taping
dry needling
oedeem fysiotherapie
claudicatio training

