Praktische informatie

basisverzekering vanaf de 21e behandeling de kosten. Meestal worden declaraties
direct met uw zorgverzekeraar afgehandeld en zult u daar weinig van merken.

Alle bij FysioFaster werkzame fysiotherapeuten staan geregistreerd in het
kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.
Openingstijden secretariaat
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.O0 uur.
Behandelingen mogelijk van 06.20-22.00 uur.
DTF
Sinds 1 januari 2006 is de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) van
start gegaan. Dit betekent dat u naar de fysiotherapeut kunt, zonder een
verwijzing van de huisarts. Gebruik maken van DTF betekent dat er voor de
eerste behandeling een screening wordt uitgevoerd.
Verwijzing
Indien u een verwijzing van uw behandelende arts heeft gekregen dient u deze
aan uw fysiotherapeut te overhandigen. De verwijzing dient de volgende
gegevens te bevatten: uw naam, adres, verwijsdiagnose, datum, handtekening en
stempel van uw verwijzer.
Afzegprocedure
Het kan voorkomen dat een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen.
Neemt u in dat geval dan zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk om de
afspraak te verzetten. De voor behandeling gereserveerde tijd, welke niet
tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, kan bij u in rekening worden gebracht.
Vergoedingen
FysioFaster heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract. De meeste
fysiotherapiebehandelingen worden door uw zorgverzekeraar uit de aanvullende
verzekering betaald. Indien er sprake is van een chronische indicatie, komen de
eerste 20 behandelingen ten laste van uw aanvullende verzekering en dekt de

Bij het eerste bezoek worden de gegevens van uw zorgverzekering gecontroleerd
door uw therapeut. Brengt u daarom bij het eerste bezoek uw verzekeringspas of
een identiteitsbewijs mee. Ondanks deze controle blijft u zelf verantwoordelijk
voor de vergoeding van de fysiotherapiebehandelingen via uw zorgpolis.
Tarievenlijst
In de wachtruimte hangt de tarievenlijst van FysioFaster. Behandelingen die niet
door uw verzekeraar worden vergoed, worden middels deze tarieven bij u in
rekening gebracht.
Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden staan op de achterzijde van uw afsprakenkaartje en zijn
ook na te lezen op www.fysiofaster.nl
Huisregels
Om de behandeling vlot en prettig te laten verlopen hebben we enkele
huisregels:
Persoonlijke hygiëne van cliënt en therapeut is een vanzelfsprekendheid. Het
meebrengen van een handdoek wordt geadviseerd. Bij gebruik van de oefenzaal
is het dragen van sportschoenen en sportkleding een must.
Privacy
Uw gegevens worden opgeslagen en bewaard in een digitaal dossier. Dit dossier
is alleen toegankelijk voor de in de praktijk werkzame fysiotherapeuten en de
administratief medewerksters. Overdracht van uw gegevens, zoals in een
behandelverslag naar de verwijzer, vindt slechts plaats na uw toestemming
hiervoor.

