Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mijnfysio
Locaties:
1. Baalder-Esch 7 (hoofdvestiging)
2. Erve Odinck 7
3. De Schans 7
4. Rembrandtstraat 37
Tel. 0523-261840
www.mijnfysio.nu
info@mijnfysio.nu
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Mijnfysio is een praktijk voor fysiotherapie.
In de praktijk werken geregistreerde
fysiotherapeuten, ieder met hun eigen specialisaties.
De patiënt behandelen wij volgens de laatste
wetenschappelijke inzichten.
Mijnfysio adviseert, begeleidt en behandelt bij
stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan
zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en
gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen
aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen,
hart en huid kunnen worden behandeld. De
klachten waarmee patiënten bij ons komen zijn
zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering,
ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen
in de beweging etc. Wij leveren maatwerk.
Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom
wordt bij iedereen individueel bekeken welke
behandelmethode de voorkeur heeft.

Specialisaties
• Fysiotherapie

• Bekkenfysiotherapie

• Manuele therapie

• Sportrevalidatie

• Kinderfysiotherapie

• Fysiofitness

Vestigingen
Wij hebben 4 vestigingen in Hardenberg.
De adressen zijn: Baalder-Esch 7 , Erve Odinck 7
en Rembrandtstraat 37. Daarnaast hebben we
een samenwerkingsovereenkomst
met Bodytrend body & health op de Schans 7.

Kwaliteit
Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten
mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven
staan in het wettelijke BIG register. Vanuit de
beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands
Genootschap Fysiotherapie (www.fysionet.nl),
wordt een actief beleid gevoerd om de
kwaliteit van fysiotherapeuten te verhogen.
Daarbij kunt u denken aan gedragsregels,
richtlijnen voor behandeling, privacyregelement,
klachtenprocedure en wetenschappelijk
onderzoek. Wie aan al deze eisen van
behandeling, praktijkervaring, scholing en
vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het
KNGF- centraal Kwaliteitsregister.
U kunt dit kwaliteitsregister raadplegen op
www.deFysiotherapeut.com.

Vergoeding
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars
een contract afgesloten waarin o.a. afspraken
zijn gemaakt over de hoogte van de tarieven.
Indien u zich niet verzekerd heeft voor de
kosten van fysiotherapie zal de rekening
rechtstreeks aan u gestuurd worden. De
meeste ziektekosten verzekeraars vergoeden
fysiotherapie. De mate waarin kan per
verzekeraar verschillen. Het is derhalve
raadzaam in uw polisvoorwaarden na te zien
hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent.
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