Geachte cliënt / ouder / verzorger,
U heeft een afspraak gemaakt met praktijk Kinderfysiotherapie Vught.
Vooruitlopend op het eerste consult vragen wij u onderstaande gegevens alvast in te vullen. Bij voorbaat
dank!

Naam van het kind:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Tel nr:
Mobiel tel nr:
E-mailadres:
BSN-nummer:
Huisarts:
Specialist (eventueel):

Naam verzekeringsmaatschappij:
Verzekeringsnummer:

Reden voor contact met de
kinderfysiotherapeut:
Naam school en groep van het kind:
Toestemming contact met de
huisarts/specialist/consultatiebureau:
Toestemming contact met de
leerkracht:
Toestemming contact met overige
hulpverlener(s):

ja / nee

Akkoord
klanttevredenheidsonderzoek aan
einde behandelingen

Geen bezwaar / bezwaar

Op onze behandelingen zijn onze
praktijkvoorwaarden (zoals omschreven in
onze praktijkinformatie) van toepassing. Een
exemplaar hiervan heeft u voor aanvang
ontvangen. Tevens zijn deze én ons
pricaybeleid in te zien op onze website en
kunnen op verzoek aan u worden gezonden.
Voor akkoord;

Datum:

ja / nee / nvt
ja / nee / nvt
Naam hulpverlener:

Handtekening:

1

Algemene Praktijkinformatie
Hoe komt u bij ons:
Er zijn twee manieren om bij ons terecht te komen. Dit kan via een verwijzing van de huisarts of
arts-specialist, of zonder verwijzing. De (kinder)fysiotherapie is sinds 1 januari 2006 direct
toegankelijk.
Wanneer uw kind voor het eerst bij de kinderfysiotherapeut komt zonder verwijsbrief volgt er eerst
een screening. Dit houdt in dat de kinderfysiotherapeut beoordeelt of de problemen van uw kind
op het terrein van de kinderfysiotherapeut thuishoren. Wanneer dat het geval is wordt er verder
onderzoek gedaan.
Wanneer u voor het eerst met uw kind bij ons komt, neemt u dan het verzekeringspasje van uw
kind mee, (een kopie van) het paspoort van het kind en de eventuele verwijsbrief.
Kosten:
Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar mits de behandeling wordt gegeven
door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.
Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op achttien behandelingen kinderfysiotherapie uit de
basisverzekering.
Na achttien behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend
verzekerd bent. Dit kunt u in uw polis terugvinden of bij uw verzekeraar informeren. Voor kinderen
met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering
vergoed.
We hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Uw rekening wordt rechtstreeks
ingediend bij uw zorgverzekeraar.
Niet nagekomen afspraken:
Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, dit gelieve 24 uur van te voren telefonisch of per mail
door te geven. Bij het niet afzeggen of afzeggen binnen 24 uur vooraf aan de afspraak behoudt
de kinderfysiotherapeut het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.
Privacybeleid:
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Het document met
informatie over ons privacybeleid kunt u op onze website terugvinden onder 'contact'.
Contactgegevens:
Kinderfysiotherapie Vught
Marjolein van Delft
Lot Oudshoorn
Simone Bernards
Mirke Broeders
Vliertstraat 79b
5261 EK Vught
Tel: 073-6569863
www.kinderfysiotherapievught.nl
E-mail: contact@kinderfysiotherapievught.nl
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