
Huisreglement Kinderfysiotherapie Daelenbroeck

Om te zorgen dat onze behandeling optmaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van
zaken zijn er huisregels opgesteld.

Wat vragen wij van u en wat mag u verwachten van ons:

Wanneer u reeds een afspraak heeft hoef u zich niet meer te melden bij de receptet maar
kunt  u  in  de  wachtkamer  plaatsnemen.  Uw  fysiotherapeut  zal  uw  kind  dan  op  de
afgesproken tjd ophalen.                                  

Wilt u bij uw eerste afspraak de zorgverzekeringspast het identteitsbewijs van uw kind en de
verwijsbrief (als u die heef gekregen van de verwijzend arts) meenemen? Wij zijn verplicht
deze  gegevens  te  controleren  en  in  te  voeren  in  onze  administrate.  Als  uw  gegevens
tussentjds wijzigent wilt u dit dan s.v.p. doorgeven?

Wilt u bij iedere behandeling een eigen handdoek meenemen en zorgen voor persoonlijke
hygiëne?

Tevens dient u het afsprakenkaartjet welke u krijgt als u de eerste keer een afspraak maakt
in de praktjkt iedere behandeling mee te nemen.

Wij vragen U om schoenhoesjes te dragen in de behandelruimtest omdat de kinderen vaak
op blote voeten oefenen en ook baby’s en peuters soms op de grond liggen of ziten.

Zorg  dat  u  op  tjd aanwezig  bent  voor  uw afspraak.  Indien u  te  laat  bentt  kunt  u  geen
aanspraak maken op de verloren behandeltjd.

Wilt  U  samen  met  uw  kind  er  op  leten  dat  de  tjdschrifen  en  het  speelgoed  in  de
wachtruimte opgeruimd worden na gebruik?

Als extra service sturen wij u een afsprakenherinneringt per email of telefoon.
Het niet ontvangen van een herinnering betekent niet dat de afspraak niet doorgaat. U kunt
geen rechten ontlenen het wel of niet ontvangen van een herinnering.

Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.
Afzeggingen kunt u telefonisch (bellent appt sms)t per e-mail of in de praktjk doen. 
Voor afspraken op maandag geldt dat de afspraak maandag vóór 8 uur afgezegd moet zijnt
liefst per email. 
Wij zijn genoodzaakt om niet op tjd geannuleerde behandelingen in rekening te brengen.
Het wetelijk toegestane wegblijfarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. 

Maak uw verwachtngen ten aanzien van de behandeling altjd kenbaar. Ter ondersteuning
van het behandelefect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.



Uw kind wordt in principe onderzocht en behandeld door één en dezelfde fysiotherapeut.
Uitzondering hierop is de periode dat uw fysiotherapeut door vakantet ziekte of nascholing
afwezig is. Op dat moment zal de behandelingt na overleg met ut worden overgenomen door
een collega fysiotherapeut.  Ook kan het zijn dat uw fysiotherapeut het in het belang van uw
behandeling  noodzakelijk  vindt  een  collega  fysiotherapeut  (mogelijk  met  een  andere
specialisate) te raadplegen en mogelijk de behandeling door hem/haar te laten overnemen
(een en ander natuurlijk weer in overleg met u).
U bent vrij om aan te geven door welke fysiotherapeut u behandeld wenst te worden.
U passeert daarbij niemand van ons. Wij hebben als team tot doel u zo goed mogelijk van
dienst te zijn en de ene fysiotherapeut past nu eenmaal beter bij u dan de andere.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Kinderen tot 18 jaar
hebben een vergoeding van 18 behandelingen op de basisverzekering. 
Per verzekeraar en per polis kan de vergoeding voor aanvullende fysiotherapie verschillen.
Kijkt  u  zelf  goed na of  uw kind aanvullend verzekerd is  voor  fysiotherapie.  Wij   dragen
hiervoor  geen  verantwoordelijkheid.  Het  eventueel  overschrijden  van  het  te  vergoeden
budget  is  uw  eigen  verantwoordelijkheid  en  de  kosten  hiervan  zullen  bij  u  in  rekening
worden gebracht.
Om te voorkomen dat u uw budget voor fysiotherapie overschrijdt is het belangrijk dat u
meldt of u in een andere fysiotherapie – of oefentherapiepraktjk in behandeling bent of
eerder dit jaar in behandeling bent geweest.

De tarieven voor niet gecontracteerde fysiotherapie en de betalingsvoorwaarden hangen op
in de wachtkamer en zijn te vinden op onze website.

Laat  geen  waardevolle  spullen  achter  in  de  wachtruimte  en  behandelruimtes.
Kinderfysiotherapie  Daelenbroeck  is  niet  verantwoordelijk  voor  verliest  diefstal  of
beschadiging  van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.

Indien u een klacht heef over uw fysiotherapeut of een andere klachtt dan kunt u dit met
hem/haar bespreken of met de praktjkhouder. De praktjk is aangesloten bij een externe
klachtencommissie.
Informate over uw rechten als cliënt en de klachtenregeling vindt u op onze website. Indien
u  ontevreden  bent  over  uw  behandelingt  of  een  klacht  heef over  uw  fysiotherapeutt
bespreek dit dan in eerste instante met hem/haar. Komt u hier niet samen uitt of vindt u het
niet wenselijk om uw probleem met de desbetrefende therapeut te besprekent dan is het
altjd mogelijk u tot de praktjkeigenaar te wenden. Wij zullen altjd ons best doen om de
zaak  naar  tevredenheid  op  te  lossen.  Lukt  dit  desondanks  niett  dan  kunt  u  een  klacht
indienen.   Indien u dat  wenstt  kunt  u bij  het indienen van een klacht ondersteuning en
advisering krijgen van de patëntenorganisate ePNP.
Kinderfysiotherapie  Daelenbroeck  heef een  klachtenprocedure.  Wij  zijn  hiervoor
aangesloten bij de klachtenregeling van het KeGP. Meer informate hierover vindt u op onze
website.



Wij  hanteren in onze praktjk een privacyreglement. Belangrijk onderdeel hierin ist dat uw
persoonsgegevens en behandeldossier zich in een beveiligd computerbestand bevinden en
dus  niet  toegankelijk  zijn  voor  derden.  Eventuele  schrifelijke  bijlagent  behorend  bij  uw
dossiert worden in een afgesloten kast bewaard.
Zonder uw toestemming zullen wij geen informate over uw aandoening aan anderen dan
uw verwijzend arts geven.

Informate aan een collega fysiotherapeut wordt slechts dan gegeven als dit in het belang is
van uw behandeling.
Ons volledige privacyreglement kunt u vinden op onze website.

U ontvangt  van  ons  (na  afronding  van  de  therapie  of  na  meerdere  behandelingen)  een
verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst. Wij willen graag weten hoe u de behandeling
heef ervaren. Zo kunnen wij onze zorgverlening voor u optmaliseren. Deelname is dus zeer
relevant en wordt op prijs gesteld.
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de fysiotherapeuten.
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