
In overleg met uw fysiotherapeut heeft u afgesproken dat u  buiten uw behandelingen om gebruik 
kunt maken van de trainingsmogelijkheden in de praktijk. In deze folder vindt u de informatie die u 
nodig heeft.  
 
Trainen in de praktijk 
Wanneer u tijdens of na uw behandeltraject  extra training nodig heeft kunt u met uw fysiothera-
peut afspreken om tijdelijk in de praktijk door te trainen.  
Op vastgestelde uren wordt deze mogelijkheid geboden in de oefenzaal boven. U traint zelfstan-
dig, dus zonder begeleiding. Het trainen vindt plaats op eigen risico. Registratie en betaling van 
deze mogelijkheid vindt plaats via strippenkaarten. Voordat u gaat trainen laat u uw kaart afstem-
pelen bij de secretaresse. Nieuwe strippenkaarten kunt u aanschaffen in overleg met uw fysiothe-
rapeut.  
 
Gebruik van de oefenzaal en kleedkamers 
Binnen de aangegeven openingstijden kunt u gebruik maken van de oefenzaal en de kleedkamer-
faciliteiten. Mogelijk traint u tegelijk met de behandeling van patiënten in de oefenzaal. Het kan 
voorkomen dat u door de fysiotherapeut gevraagd wordt even van een ander trainingsapparaat 
gebruik te maken. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden en meestal is dit maar van korte 
duur.  
Behalve het gebruik van een flesje water tijdens het sporten is  eten en drinken  in de oefenzaal 
en kleedkamers niet  toegestaan. Voor het behoud van de vloer in de oefenzaal vragen wij u 
sportschoenen (géén zwarte zool)  te dragen.     
Praktijk voor Fysiotherapie Visser is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen eigendommen. 
Wij adviseren u dan ook gebruik te maken van de kluisjes in de kleedkamer om uw waardevolle 
spullen op te bergen. Hier heeft u 0,50 eurocent of 1 euro borg voor nodig. 
 
Openingstijden  
De trainingsmogelijkheid wordt aangeboden op:  
 
Maandag  08.30-12.30 en 15.00-19.00 (uiterlijk voor 18.00 laten afstempelen) 
Dinsdag  08.30-12.30  
Woensdag 08.30-12.30 
Donderdag 08.30-12.30 en 15.00-19.00 (uiterlijk voor 18.00 laten afstempelen) 
Vrijdag  08.30-12.30 
 
Tijdens de reguliere schoolvakanties vervallen de trainingsuren van 15.00-19.00. 
 
Tarieven 
Tarieven training per heden. 
 40,00 strippenkaart 10x 
 75,00 strippenkaart 20x 
 
Strippenkaarten zijn  te verkrijgen tijdens openingstijden bij de secretaresse van de praktijk. Er is 
geen mogelijkheid tot betaling met PIN. Wij vragen u dan ook contant af te rekenen.   
Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Organisatie 

Verzekering

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel op 1 januari 2006 valt de fysiotherapie in de 
meeste gevallen niet meer onder de basisverzekering. Dit betekent dat u een extra aanvullende 
verzekering nodig heeft voor de vergoeding fysiotherapie.

Iedere patiënt is zelf verantwoordelijk voor wat betreft de vergoeding van het aantal 
behandelingen fysiotherapie. Kijk goed in uw polisvoorwaarden of neem in geval van twijfel 
contact op met uw zorgverzekeraar.

Wij hebben contracten met veel zorgverzekeraars zoals de Menzis, Agis, CZ, VGZ/IZZ, 
Ohra, Delta Loyd, ONVZ, Univé, Trias, Nationale Nederlanden, Salland etc. De meeste 
zorgverzekeraars vragen om digitale aanlevering van de declaraties. Dit betekent dat u van ons 
geen nota ontvangt wat betreft de behandelingen fysiotherapie.

Alleen bij zorgverzekeraars waar wij niet digitaal kunnen declareren gaat de behandelnota 
rechtstreeks naar de patiënt. Deze dient u aan ons te betalen en vervolgens kunt u deze nota 
indienen bij uw eigen zorgverzekeraar.


