Praktijk voor Fysiotherapie
‘Hoefbladhof”
www.fysiotherapiehouten.nl
e-mail: info@fysiotherapiehouten.nl
Hoefbladhof 80
3991 GJ HOUTEN
Telefoon: 030-6343238
Fysiotherapeuten:
Ineke de Glopper: Fysiotherapeute
Thea Stam: Fysiotherapeute
Oedeemfysiotherapeute
Oncologiefysiotherapeute

Welkom:
Welkom in onze praktijk voor fysiotherapie, haptotherapie en oedeemtherapie. U hebt van uw huisarts of
specialist een verwijzing gekregen of maakt gebruik van de Directe Toegang Fysiotherapie (DTF). Indien dit de
eerste keer is vraagt u zich misschien af wat de therapie inhoudt en wat u van ons kunt verwachten?
Voor u werken in de praktijk: Ineke de Glopper en Thea Stam. Tijdens onze eerste ontmoeting worden uw
klachten uitvoerig geïnventariseerd. Dit bestaat – naast een gesprek – uit een functieonderzoek en het stellen
van de fysiotherapeutische diagnose. Daarbij kijken we niet alleen naar de klacht maar ook naar de mens
achter de klacht. Betrokkenheid is binnen onze praktijk een belangrijk sleutelwoord.

Fysiotherapie:
Onze behandelingen richten zich op klachten aan spieren, banden, gewrichten; zenuw- banen; bloedvat
problematiek.
Naast bevordering van de genezing, wordt ook aandacht besteed aan het voorkómen, verminderen of
compenseren van klachten.
Daarnaast wordt voor zover relevant t.a.v. de klachten, ook gekeken naar beïnvloedbare factoren in attitude,
gedrag, levensstijl, woon- en werk omstandigheden van de mens. Indien het gewenst is dat u gebruik maakt
van een van onze specialisaties, kan in overleg van fysiotherapeut gewisseld worden.
Haptotherapie & Oedeemtherapie:
Ten aanzien van beide verwijzen wij u naar onze speciale folders, die in de praktijk te verkrijgen zijn.
Behandelplan:
In samenspraak met u wordt een behandelplan opgesteld. De frequentie der behandelingen is 1 à 2 keer per
week; hiervan kan worden afgeweken.
Een behandeling kan bestaan uit gerichte oefentherapie, massage en persoonlijk advies. Geen enkele patiënt is
namelijk hetzelfde; daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandeling / behandelmethode de
voorkeur heeft. Indien het noodzakelijk is kan therapie aan huis plaats vinden.
Privacy:
Een goed contact met u, op basis van wederzijds respect, is van groot belang.
Alles wat u vertelt wordt vanzelfsprekend in vertrouwen behandeld. Indien u dat wenst heeft u recht op inzage
in uw dossier.
Tevredenheid:
Bent u niet tevreden dan kunt u ons daarover aanspreken. Een verhelderend gesprek kan een goede manier
zijn om ons contact en onze samenwerking te verbeteren. Fysiotherapie Hoefbladhof is aangesloten bij de
klachtenregeling van het KNGF.

Vergoeding:
Op verwijzing van de huisarts of specialist, anderzijds via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie zal uw
verzekeringsmaatschappij tot vergoeding overgaan. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld. Laat u zich door uw
verzekeringsmaatschappij nader informeren over uw mogelijkheden t.a.v. een fysiotherapeutische
behandeling, die in uw polis omschreven staat. Het is verstandig uw polis voorwaarden door te lezen, zodat U
weet wat U vergoed krijgt. Al onze fysiotherapeuten zijn lid van het KNGF, B.I.G. geregistreerd en staan
ingeschreven in het landelijke kwaliteitsregister van het KNGF.
Telefonische bereikbaarheid:
U kunt ons bereiken onder nummer
030 – 6343238. U kunt ook altijd een bericht achterlaten op het antwoordapparaat.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Openingstijden:
Dagelijks van 07.30 tot 19.00 uur.
Zie voor meer informatie:
www.fysiotherapiehouten.nl

Verhindering:
Voor een “niet nagekomen behandeling” zal 75% - van het betreffende tarief – in rekening worden gebracht
bij de patiënt.

Specialisaties in onze praktijk:
- Directe Toegang fysiotherapie
- Acute Rug- en nekklachten.
- Aan werk gerelateerde klachten
- Mc Kenzie therapie.
- Oedeemfysiotherapie
- Oncologiefysiotherapie
- Oncologische revalidatie
- Onderzoek en Behandeling volgens
Opleiding Orthopedische Geneeskunde
( Cyriax)
- Aanmeten van Therapeutische Elastische
Kousen
******
- Haptotherapie
- Haptonomische zwangerschapsbegeleiding
- Individuele- en groepscoaching.

