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Praktijkinformatie Fysiotherapie Den Bosch Oost
Onze therapeuten:
Perry Broers, Gertjan Smits, Janneke Oomens en Jeroen van der Velden.
Om de behandelingen zo prettig mogelijk te laten verlopen geven wij graag vooraf enige informatie.

Wij vragen u:
•	Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U hoeft zich niet van tevoren te melden. Als u langer
wacht dan 10 minuten, meldt u zich dan even.
•	Uw afspraakkaartje en een groot badlaken elke behandeling mee te nemen
•	Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag en dinsdag van 07.30 uur tot
19.00 uur, woensdag van 07.30 uur tot 17.00 uur, donderdag van 08.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 07.30
uur tot 19.00 uur. In overleg kunnen wij u natuurlijk ook helpen buiten deze tijden.
•	Uw verzekeringspolis na te lezen wat u vergoed krijgt.
•	Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden (calamiteiten zijn natuurlijk
uitgezonderd). Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tijdig is afgezegd wordt bij u in rekening
gebracht. Uw zorgverzekeraar vergoed dit niet.
•	Kritisch te zijn naar uw therapeut. Loopt het niet zoals u wenst of is iets onduidelijk, maak dit dan meteen
kenbaar. U heeft recht op de best mogelijke begeleiding.
•	Ons tijdig te informeren als u op controle moet bij de specialist of als u contact opneemt met uw huisarts over
uw klacht. Wij geven u dan een verslagje mee.

Wat kunt U verwachten?
•	De eerste afspraak gebruiken we om uw hulpvraag goed in beeld te krijgen. Dit doen we met een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Aan de hand hiervan wordt samen met u een behandeldoel opgesteld
en een eerste advies gegeven.
•	Onze therapeuten zijn algemeen fysiotherapeut en daarnaast gespecialiseerd in deelgebieden zoals:
manuele therapie, oedeemtherapie, arbeidsfysiotherapie, bekkenbodemtherapie, sportfysiotherapie en
geïntegreerde thuiszorg.
•	In de praktijk maken we gebruik van echografie als ondersteuning om uw klachten objectief te kunnen duiden
en worden nieuwe behandelmethoden zoals medical taping en dry needling gebruikt om een optimaal
behandelresultaat te krijgen.
•	Zonder uw toestemming zullen we nooit informatie verstrekken over u aan anderen dan uw verwijzend arts.
•	Onze praktijk is een opleidingsplaats. Het kan dus voorkomen dat u begeleid wordt door een fysiotherapeut in
opleiding.
•	Als u ons nodig heeft kunt u ons altijd bereiken: of op de praktijk, per telefoon (eventueel inspreken
antwoordapparaat) of per email.
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