
    

 
In de praktijk Fysiotherapie Oudorp werken 5 fysiotherapeuten met verschillende 
specialisaties.  

  
  
Openingstijden  
Maandag, donderdag en vrijdag van 08.00-18.00 uur. Dinsdag en woensdag 
tot 21.00 uur. In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een 
behandeling afwijken.  
  
Contact  
Tijdens de openingstijden zijn wij telefonisch bereikbaar op 072-5117468.  
Voor het maken van afspraken graag bellen tussen 8 en 12 uur. U kunt voor 
informatie ook onze website bezoeken; www.fysiotherapieoudorp.nl. Ons e-
mailadres is info@fysiotherapioudorp.nl  
  
Tarieven  
Met de meeste zorgverzekeraars heeft onze praktijk contracten afgesloten. Om 
te weten of en hoe uw verzekeraar fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw 
polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw verzekeraar.  
  
Aanmelden  
Bij aanmelding wordt verzocht uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs te 
tonen naast een eventuele verwijsbrief. Het tonen van uw identiteitsbewijs is 
verplicht.   
Tijdens het eerste bezoek worden deze gegevens geregistreerd en vindt er een 
lichamelijk onderzoek plaats. Op basis van dit onderzoek wordt een 
behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt met u besproken en omvat de 
therapievorm en het geschatte aantal behandelingen. De duur van een 
behandeling is maximaal 30 minuten.  
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Dry-needling en handtherapeut  Rina Blondeau  
  Fysiotherapeut  
Jacqueline van Zelst-Peters  Mieke de Vries                                                          
Fysiotherapeut   Fysiotherapeut  
Lymfoedeem therapeut  Handtherapeut  
    

http://www.fysiotherapieoudorp.nl/
http://www.fysiotherapieoudorp.nl/


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)  
Fysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u rechtstreeks naar de 
fysiotherapeut kunt zonder een verwijzing van een arts. Bij DTF voert de 
fysiotherapeut eerst een screening uit. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Naar 
aanleiding van de screening wordt besloten of voor u een behandeling gestart 
kan worden.  
  
Betalingsvoorwaarden  

• Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de 
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de 
fysiotherapeut.  

• Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken 
welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht 
worden.  

• Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig 
dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt 
verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere 
ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal 
ook wettelijke rente worden gevorderd.  

• Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, 
waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de 
patiënt/cliënt.  

  
Privacy  
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is 
gewaarborgd.  
  
Stagiaires  
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding Fysiotherapie en Manuele 
therapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Als u bezwaar 
heeft tegen de aanwezigheid van een stagiaire kunt u dat van te voren 
aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.  
  
Hygiëne  
U wordt verzocht bij iedere behandeling een handdoek mee te brengen. Het is 
natuurlijk vanzelfsprekend dat u uw persoonlijke hygiëne in acht neemt.  
  
Klachten  
Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw fysiotherapeut kunt u 
dit uiteraard bespreken met uw behandelaar of indien u dat prefereert melden 
bij de klachtenregeling (www.fysiotherapie.nl).  
 
Privacyreglement  
In het belang van uw behandeling houdt uw fysiotherapeut een registratie bij 
van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.  
  
Eigendommen  
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal 
van uw eigendommen.  


