FYSIOTHERAPEUTEN
Miranda Baekers - Dirven
Algemene fysiotherapie
Oedeemtherapie
Geriatrie fysiotherapie
Medical taping
COPD revalidatie

Annet de Jong
Algemene fysiotherapie
Ontspanningstherapie
Ademhalingstherapie

Hans van Heesch, MMT
Algemene fysiotherapie
Manuele therapie
Medical taping
Tenniselleboog behandeling

Rosanne Kassels
Algemene fysiotherapie
Handtherapie

Paul Kuijsters, MMT
Pastoor Petershofje 10a, 5051 TA Goirle
T 013 534 27 36

Algemene fysiotherapie
Manuele therapie
Knierevalidatie
Sport revalidatie

Frankische Driehoek 9, 5052 BL Goirle

Tonnie Laming - van den Brand

T 013 530 30 00

Algemene fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

Axel Stalpers, MSc
WELKOM IN ONZE PRAKTIJK
In deze folder vindt u algemene informatie over onze
praktijk met een uitleg over onze dienstverlening,
specialisme en afspraken binnen onze praktijk.

CONTACT
BEREIKBAARHEID
Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van
8.00u - 18.30u op 013 534 27 36.
Over bereikbaarheid op mobiele nummers zult u
geïnformeerd worden door de fysiotherapeut, waarbij u
in behandeling komt/bent.
Aanmelden of afspraken wijzigen is ook mogelijk via
onze website www.fysiotherapiegoirle.nl en
email fysio.petershofje@hetnet.nl, wij zullen dan zo
spoedig mogelijk contact met u opnemen.
OPENINGSTIJDEN
De praktijk aan het Pastoor Petershofje is op
werkdagen geopend van 8.00u tot 18.30u. De praktijk
aan de Frankische Driehoek is open op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend en op dinsdag- en
donderdag in de middag .
In overleg is behandeling ook buiten deze uren
mogelijk.

Algemene fysiotherapie
Manuele therapie
Kruisband revalidatie
Geriatrische revalidatie
Orthopedische en sport revalidatie

Wouter Strik, MPht
Algemene fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Schouder revalidatie
Kruisband revalidatie
Looptherapie bij claudicatio
Iedereen staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteits
Register (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) en het BIG register van het
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit houdt
in dat voldaan wordt aan de eisen van bij- en nascholing.

FYSIOTHERAPIE
De fysiotherapeut is uw specialist in beweging. Hij
helpt u wanneer u niet goed kunt bewegen, niet durft
te bewegen, opnieuw moet leren bewegen of meer
moet bewegen, bijvoorbeeld ten gevolge van een
operatie, sportblessure, aangeboren afwijking,
ouderdom of ziekte. Hij behandelt stijfheid en
pijnklachten van spieren, pezen en gewrichten,
bijvoorbeeld; rugklachten, nekpijn, reuma, beroerte,
Parkinson, MS, etalage benen, COPD, diabetes.

MANUELE THERAPIE
De manueel therapeut richt zich op klachten van het
bewegingsapparaat, geblokkeerde gewrichten worden
door middel van specifieke handgrepen gemobiliseerd.
Verder wordt aandacht besteed aan de oorzaak van
deze blokkade om herhaling te voorkomen d.m.v.
adviezen en oefeningen, die ook thuis toegepast en
uitgevoerd kunnen worden.
BEKKENFYSIOTHERAPIE
De bekkenfysiotherapeut richt zich op klachten van
lage rug, bekken, buik en bekkenbodem. Hiertoe
behoren ongewild verlies van urine en ontlasting, vaak
naar toilet moeten, heftige aandrang hebben, pijn in
onderbuik of bekkenbodem, verzakking van
blaas/baarmoeder, bekkenklachten rondom
zwangerschap.
SPORTFYSIOTHERAPIE
De sportfysiotherapeut behandelt u bij blessuren of na
ziekten die u belemmeren bij het sporten. Hij begeleidt
en adviseert sporters die hun sport op hoog niveau
willen beoefenen, de recreatieve sporters en
beginners. In zijn praktijk richt de sportfysiotherapeut
zich ook op soms meer kwetsbare doelgroepen zoals
ouderen of kinderen bij wie sport wordt ingezet als
deel van therapie.
Verder heeft de sportfysiotherapeut een belangrijke rol
bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die
wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.
OEDEEMTHERAPIE
Oedeem is een toename en ophoping van
weefselvocht, met name in de ledematen, door een
verstoring van het lymfesysteem. Voor de behandeling
heeft de oedeem-therapeut een aantal mogelijkheden:
manuele lymfedrainage, zwachtelen, oefenen en
adviseren.
VERGOEDING FYSIOTHERAPIE
Voor volwassenen geldt dat bij aandoeningen die NIET
op de ‘chronische lijst’ staan, u afhankelijk bent van de
aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis
of neem contact op met uw verzekeraar.
Bij aandoeningen die wel op de ‘chronische lijst’ staan
moeten de eerste 20 behandelingen vanuit de
aanvullende verzekering betaald worden. Vervolgens
krijgt u vanaf de 21e behandeling vergoeding uit de
basisverzekering.
Bij bekkenfysiotherapie voor urine-incontinentie
worden 9 behandelingen uit de basisverzekering
betaald. Denk in beide gevallen aan het eigen risico.
Wanneer u NIET of ONVOLDOENDE verzekerd bent,
gelden de tarieven, die in de wachtkamer en op onze
website zijn vermeld.
Voor jeugd (t/m 18 jaar) worden per aandoening de
eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering
vergoed, dit kan met 9 verlengd worden. Na deze 18
behandelingen bent u afhankelijk van uw aanvullende
verzekering. Voor een beperkte lijst van aandoeningen
worden alle behandelingen uit de basisverzekering
vergoed. Bij jeugd is er geen eigen risico bij
vergoedingen uit de basisverzekering.

AANMELDEN
Aanmelden is mogelijk:
op verwijzing van een huisarts/specialist. Dit is
verplicht bij urine-incontinentie, behandeling aan
huis en aandoeningen op de ‘chronische lijst’.
rechtstreeks voor alle andere klachten. Er wordt dan
door de fysiotherapeut eerst een zogenaamde
screening uitgevoerd, om te bepalen of u met uw
klacht op het juiste adres bent, is dit niet het geval
dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met
uw huisarts.
Vanaf juni 2009 zijn wij verplicht uw Burger Service
Nummer (BSN) op te nemen in onze administratie. Wij
vragen u daarom uw Wettelijk Identiteitsbewijs (WID)
mee te brengen (paspoort, rijbewijs, ID-kaart,
vreemdelingendocument).
BEHANDELING
De eerste behandeling bestaat uit een inventarisatie
van uw klacht en de invloed daarvan op uw
functioneren, aan de hand van een gesprek en
lichamelijk onderzoek.
Vervolgens worden de bevindingen met u besproken
en een behandelplan opgesteld. Tijdens de
behandelperiode worden uw gegevens vastgelegd in
een patiëntendossier met als afsluiting een
eindverslag, wat naar de arts wordt gestuurd, tenzij u
hiertegen bezwaar maakt.
AFMELDEN BEHANDELING
Wanneer een afspraak 24 uur van tevoren is afgemeld
worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
HANDDOEK
In verband met hygiëne vragen wij u een grote en een
kleine handdoek mee te brengen.
EIGENDOMMEN
De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging,
verlies of diefstal van uw eigendommen.
PRIVACY
De praktijk heeft een privacyreglement, waarin
geregeld is, dat er zorgvuldig met uw persoonlijke
gegevens wordt om gegaan.
TOT SLOT
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de
behandeling of andere zaken, dan stellen wij het op
prijs als u dit bij ons aangeeft. Aarzel bij klachten niet
om contact met ons op te nemen. Wij staan ervoor
open om uw klacht met u te bespreken en indien
mogelijk op te lossen. Lukt het samen niet om uw
klacht op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de
klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie.
Secretaris klachtencommissie KNGF, postbus 248,
3800 AE Amersfoort, tel. 033 4672900.

