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ALGEMENE INFORMATIE 

 
In onze praktijk kunnen wij u het volgende aanbieden:  algemene fysiotherapie, handfysiotherapie, manuele 
therapie, kinderfysiotherapie, sensomotore integratie, oefentherapie Mensendieck, post operatieve revalidatie en 
FysioFitness.  

WAAR 
Onze praktijk is gevestigd aan de J. Willemsz. Straat 20. Deze straat is een zijstraat van de Joh. Poststraat ter hoogte 
van de voormalige Engelbewaarderkerk. 

WIE 
Chiel Delver, fysiotherapeut, manueel therapeut, MSU echografist.  
Anita  Possel- Loos, kinderfysiotherapeut.  
Thessa Breeuwsma -  van den Heuvel, fysiotherapeut, manueel therapeut, handtherapeut i.o. 
Meerjam Bouman- Strijker, fysiotherapeut, handfysiotherapeut, MSU echografist. 
Ricco Poffijn, fysiotherapeut, manueel therapeut. 
Maaike Beentjes- Kool, oefentherapeut Mensendieck, kinderoefentherapeut. 
Iris Meijerink, oefentherapeut Mensendieck, kinderoefentherapeut.  
Anouk Rustenburg, fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut i.o. 
Maaike Boon, fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut i.o. 
Nina Kuperus, fysiotherapeut 

OPENING 
Wij behandelen op afspraak. In de regel zijn wij geopend tijdens werkdagen van 8 tot 18 uur. Op maandag zijn wij 
geopend tot 20 uur. Op afspraak kan van deze tijden afgeweken worden. U kunt ons telefonisch bereiken onder 
telefoonnummer 0229-215615. Bij afwezigheid staat een automatische telefoonbeantwoorder tot uw beschikking. 

VERWIJZING  
Onze praktijk is direct toegankelijk. Dat betekent dat u ook terecht kunt als u geen verwijzing heeft van een arts.  
Behandeling vindt alleen plaats op afspraak. De behandelingen duren gemiddeld vijfentwintig minuten.  

TARIEVEN 
De tarieven voor de verrichtingen kunt u vinden in onze wachtkamer. Wij verzenden éénmaal per maand de nota’s. 
Hierbij worden zoveel als mogelijk de nota’s direct naar de verzekeraars verstuurd. Wenst u dit niet dan dient u zelf 
zorg te dragen voor de benodigde machtigingen voor de verzekering en voor een goede financiële afwikkeling. 

BETALINGSVOORWAARDEN 
De betalingsvoorwaarden kunt u vinden op het prikbord in de wachtkamer. Tevens is deze beschikbaar als aparte 
folder. 

DECLARATIE 
De behandelingen worden indien mogelijk rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Informeer bij ons hoe 
dat voor u geldt. 
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VERHINDERING 
Bij verhindering verzoeken wij u tot uiterlijk één dag voor de afspraak bericht te geven. Anders zien wij ons genood-
zaakt de behandeling bij u in rekening te brengen. De daarvoor geldende tarieven treft u ook aan op onze 
tarievenlijst in de wachtkamer. 

EIGENDOMMEN 
Wilt u zo vriendelijk zijn geen waardevolle spullen in de wachtruimte achter te laten. De praktijk is niet 
verantwoordelijk voor diefstal/ ontvreemding van eigendommen in het pand of daarbuiten.  

MODELREGELING EN GEDRAGSREGELS 
In onze praktijk gelden zowel de modelregeling fysiotherapeut- patiënt als de gedragsregels voor fysiotherapeuten. 
Op verzoek kunnen wij voor u een exemplaar verzorgen. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling volgens 
onze beroepsorganisatie KNGF. Ook daarvan kunnen wij u op verzoek een exemplaar leveren.  

PRIVACY 
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. 

KLACHTEN 
Wij zijn aangesloten bij het KNGF. Deze heeft een klachtenregeling. U kunt hier meer over lezen in de folder 
“klachtenregeling”. Deze is beschikbaar via onze website en kunt u ook lezen in onze patiënten map 

BEROEPSORGANISATIES 
Onze praktijk is aangesloten bij de beroepsorganisaties Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en 
Jeugdgezondheidszorg.  Alle bij ons werkzame fysiotherapeuten staan geregistreerd in het BIG- register.  

TOEGANKELIJKHEID 
Aan de voorzijde van de praktijk zijn een viertal parkeerplaatsen gelegen, waarvan één voor rolstoelgebruikers. U 
kunt ook aan de achterzijde van het naast ons gelegen Medisch Kinder Dagverblijf parkeren. In de straat zijn 2 
parkeerplekken met blauwe schijf. Rijwielstalling is tevens aan de voorzijde van het pand. 
De praktijk is goed toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel, de voordeur is voorzien van en elektrische 
deuropening welke bediend kan worden door een rode knop in te drukken. 

MISSIE 

FysioHoorn is een gespecialiseerde praktijk die toegankelijk is voor zowel jong als oud, waar een goede sfeer centraal 
staat en een gemotiveerd team u zo goed mogelijk zal helpen. Bij FysioHoorn streven wij ernaar dat iedereen zich 
thuis en begrepen voelt.  

Uw zorg is onze zorgHebt u vragen? Bel ons! 

FysioHoorn, Fysiotherapie. J. Willemsz. Straat 20, 1624 CH te Hoorn. Tel: 0229-215615 
www.fysiohoorn.nl  
info@fysiohoorn.nl  


