DIRECTE TOEGANG FYSIOTHERAPIE
Vanaf 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks terecht bij de specialist in beweging. Vanaf die datum is fysiotherapie voor
iedereen direct toegankelijk. U heeft dus geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag
nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.
Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met
werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
Wij zullen uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
SCREENING
Als u besluit rechtstreeks naar ons te gaan, dan voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat we
eerst vaststellen of u bij ons wel aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen wij u bijvoorbeeld doorsturen naar de
huisarts.
Voor deze screening maken wij in onze praktijk gebruik van een vragenlijst. Hiermee kunt u ook zelf bepalen of u aan
het juiste adres bent en kunnen wij snel met u verder. Die lijst kunt u downloaden van onze internetsite.
Wanneer u wel behandeld kan worden dan gaan wij in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers,
hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u hersteld.
DE REGISTERFYSIOTHERAPEUT
Deze Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van onze verantwoordelijkheid als
fysiotherapeut. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer
gespecialiseerde collega of huisarts.
Vanuit onze beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief
beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk
onderzoek en een verplichting tot bijscholing.
Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het
kwaliteitsregister fysiotherapie. Wij staan allemaal in dat kwaliteitsregister en mogen ons dan ook
registerfysiotherapeuten noemen!
VERGOEDING
De polisvoorwaarden bepalen hoe en voor hoeveel fysiotherapie wordt vergoed. Wij kunnen u hierover wel wat
informatie geven maar weten echt niet alles. Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar om
onaangename verassingen te voorkomen!
SAMENVATTING
Met problemen bij bewegen kunt u sinds 1 januari 2006 direct bij ons terecht. U heeft geen verwijzing meer van uw
huisarts nodig. Wij voeren een screening uit aan de hand van een vragenlijst. Pas daarna wordt er een onderzoek of
behandeling gestart.
Heeft u vragen? Stel ze dan gerust. Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken? Bel ons of kom even langs.
We zijn bereikbaar onder telefoon nummer 0229-215615 en aan te spreken op de J. Willemsz. Str. 20 te Hoorn.
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