
Behandelovereenkomst
Wij bieden u?
• Geregistreerde therapeuten
• Professionele begeleiding tijdens 

de gehele duur van de therapie, 
onder verantwoordelijkheid van 
gediplomeerde zorgverleners. 

• Wij behandelen uw gegevens met zorg.  
Uw gegevens zijn alleen in te zien voor 
collega’s en voor medici. 

• Op verzoek kunt u de informatie in uw 
dossier bekijken. 

• U heeft het recht om uw dossier te 
laten vernietigen. 

Wat verwachten wij van u?
• Actief eigen aandeel tijdens het 

programma.
• Op geplande afspraken/tijden aanwezig 

zijn.
• U bespreekt het verloop van het traject 

met de therapeut.
• U komt uw financiële verplichtingen na 

(indien u onvoldoende verzekerd bent).
• U neemt kennis van de inhoud van de 

folder of flyer “Wat als u bij ons in 
behandeling komt”.

  
Legitimeren bij eerste behandeling
Als nieuwe patiënt moet u zich bij de 
eerste behandeling legitimeren. Neem 
daarom de eerste keer uw geldig 
identiteitsdocument mee naar de praktijk.

Meer informatie
Openingstijden:
• Maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur
• Ook verschillende avonden!
• Zaterdag van 09.00 -12.00 uur
• Gratis inloopspreekuren voor 

fysiotherapie, psychologie, diëtetiek en 
ergotherapie

 Zie de website voor actuele informatie!
 
Bereikbaarheid.
• Telefonisch 076-5963914
• Via beveiligd contactformulier website
• Online aanmeldformulier website
• Via de gratis app: MijnZorgtoegang
 
Bekijk in onze praktijk de folders over de 
verschillende specialisaties binnen onze 
praktijk.

 

Van 
aanmelding tot 

behandeling

Fysiotherapie, ergotherapie, 
diëtetiek, psychologie, 

bewegingsanalyse, 
(sport)advisering en coaching

Uw lichaam verdient de 
beste behandeling!
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St. Bavostraat 27 A
4891 CG Rijsbergen
Tel: 076 596 3914
www.gezondheidscentrumsligchers.nl
info@fysiotherapiesligchers.nl

Gezondheidscentrum
praktijk voor fysiotherapie



Voor kinderen onder de 18 jaar gelden 
andere regels. U vindt deze in de folder 
“fysiotherapie voor kinderen”.

Onze praktijk heeft met de meeste 
zorgverzekeraars een overeenkomst. 
Uw nota sturen wij rechtstreeks naar de 
zorgverzekeraar.  

Klachten
De therapeuten doen hun best u zo goed 
mogelijk te helpen. Het kan natuurlijk 
voorkomen dat u niet tevreden bent 
of suggesties heeft voor verbetering. 
De therapeuten vallen onder de 
klachtenregeling van de beroepsvereniging. 
Deze klachtenregeling, waarin duidelijk 
staat aangegeven hoe u het beste kunt 
handelen, vindt u terug in de folder “Een 
klacht over uw therapeut” en op onze 
website onder menu contact.

Privacy
Waarvoor en waarom gebruiken wij uw 
gegevens
De geanonimiseerde kwaliteitstoets 
dossiers
Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van 
zorg in onze praktijk. Daarom laten we 
de praktijk toetsen op kwaliteit door een 
extern bureau. 
Onderdeel hiervan is een toets op 
verslaglegging, waarvoor inzage in 
geanonimiseerde dossiers gevraagd kan 
worden. 

Landelijke Database Fysiotherapie 
(LDF)
Om optimale zorg te leveren wordt 
wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar de effecten van fysiotherapeutische 
behandelingen. 
De volgende gegevens worden mits 
u toestemming geeft, geanonimiseerd 
verstuurd: geboortejaar, geslacht, cijfers 
van de postcode, klacht, soort behandeling 
en tijdsduur van de behandeling.
 

Verwerking en veiligheid van de 
gegevens?
De gegevens worden opgeslagen in 
het alleen voor onze zorgverleners 
toegankelijke patiëntdossier en wordt 
verstuurd naar een beveiligde landelijke 
database. De gegevens zijn niet tot 
personen herleidbaar. 
 

Geven en intrekken toestemming?
U geeft toestemming tijdens de eerste 
afspraak en als u bij ons in behandeling 
komt. Ook als u al toestemming heeft 
gegeven, kunt u deze toestemming te allen 
tijde intrekken. Vul uw gegevens hieronder 
in en geef het formulier in de praktijk af.

Ik geef GEEN toestemming voor 
geanonimiseerde dossiertoetsing en 
uitwisseling van gegevens in LDF:

Naam .............................................................

BSN .............................................................

Datum .............................................................

Handtekening

Wie betaalt uw 
behandeling?

Vergoeding 1ste 

20x afhankelijk 
hoogte  

aanvullende 
verzekering

Vergoeding 
afhankelijk  

hoogte 
aanvullende 
verzekering

Kosten volledig 
eigen 

rekening

Vanaf 21ste 

behandeling 
vergoeding uit 

basispaket

Indicatie 
langdurige 

fysiotherapie?
Aanvullend 
verzekerd?

nee

ja

nee

ja

Eerste afspraak
U kunt telefonisch of via onze website 
een afspraak maken. Bij het eerste 
bezoek stellen wij een aantal vragen 
en onderzoeken wij u. Indien nodig 
overleggen we met u huisarts of een 
collega. Samen met u wordt er dan een 
plan gemaakt. Iedere behandeling duurt ca 
30 minuten met zoveel mogelijk dezelfde 
fysiotherapeut.
Na de laatste behandeling informeren wij 
uw verwijzer/huisarts.

Ook zonder verwijzing kunt u bij ons 
terecht!

Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen 
wij op uw komst. 
Bent u toch verhinderd? Geef dit uiterlijk 
24 uur voor de geplande afspraak door, 
anders brengen we de afspraak in 
rekening. 


