Samenwerking

Bereikbaarheid

Samenwerking met andere zorgprofessionals vinden

Onze praktijk is gemakkelijk bereikbaar per auto of via

wij erg belangrijk. Zowel binnen onze wijk als buiten

openbaar vervoer. Met de auto rijdt u vanaf de

onze wijk. Wij zijn aangesloten bij Fysiogroep

Lozerlaan de Melis Stokelaan op en de tweede

Haaglanden en nemen deel aan het Trauma Netwerk,

zijstraat rechts is De Dreef.

Ouderenwerk en Luchtwerk. Dit zijn samenwerkingen
voor traumapatiënten, ouderen en longpatiënten.
Fysiotherapeuten, artsen, specialisten en andere

U kunt gratis parkeren voor de deur. Met het openbaar

Fysiotherapie
De Dreef

vervoer neemt u Tram 9 richting Vrederust en stapt u

zorgprofessionals werken samen om zo de best

uit bij halte De Dreef. De praktijk bevindt zich op 350

passende zorg te bieden.

meter afstand.

Praktijk voor fysiotherapie

Klachtenregeling

en manuele therapie

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en daarom zullen
wij u altijd zo goed mogelijk proberen te helpen bij uw
gezondheidsprobleem. Mocht er ondanks onze zorgen iets
zijn waar u ontevreden over bent, bespreek dit dan met uw
therapeut. Wanneer u er met de therapeut niet uit komt kunt
u met u klacht bij het KNGF terecht. (www.KNGF.nl)

Openingstijden
Maandag: 8.00 - 18.00
Dinsdag: 8.00 - 21.00
Woensdag: 8.00 - 18.00
Donderdag: 8.00 - 17.00
Vrijdag: 8.00 - 17.00

Volg ons ook op social media!
@FysiotherapieDeDreef
@FysiotherapieDeDreef78

De Dreef 78
2542 NK
Den Haag

T: 070- 321 09 10
E: info@fysio-dreef.nl

www.fysiotherapiededreef.nl

Welkom bij Fysiotherapie De Dreef!

Vergoeding

U bent bij ons in goede handen als u problemen heeft met

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u naast

bewegen of met uw houding. Misschien heeft u

de basisverzekering aanvullend verzekerd te zijn. U kunt bij

rugklachten, klachten tijdens het lopen of bent u aan het

uw verzekeraar informeren hoeveel behandelingen er bij u

herstel van een sportblessure of operatie. Het kan ook dat

worden vergoed. Wanneer u aanvullend bent verzekerd

u moeite heeft met het bewegen door een chronische

regelen wij de declaratie naar de verzekeraar.

De behandeling

deze te verminderen. Naast Nederlands hebben wij ook

Let op: Wanneer u geen aanvullende verzekering met

Na de screening,

therapeuten die Engels, Papiaments en Spaans beheersen.

dekking voor fysiotherapie heeft zijn de kosten voor

Ons team van specialisten staat voor u klaar!

behandeling voor uzelf. De tarieven hiervan hangen in de

ziekte. Wij helpen u om van uw klachten af te komen of om

praktijk en zijn te vinden op de website.

Fysiotherapie

Fysiotherapie voor ouderen

Manuele therapie

Sportblessures

Oedeemtherapie

Traumafysiotherapie

Medical taping
Ontspannings- en

samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Per
afspraak zijn er 30 minuten voor u gereserveerd. Hoeveel
behandelingen er nodig zijn wordt individueel bepaald

Specialisaties

Dry needling

het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek wordt er in

Oncologische revalidatie

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan telefonisch, per e-mail of
via het inschrijfformulier op onze website. Wij nemen na
inschrijving zo spoedig mogelijk contact met u op.

aan de hand van uw klachten. In verband met hygiëne
vragen wij naar iedere afspraak een grote handdoek mee
te nemen. Indien nodig is er ook de mogelijkheid om aan
huis te behandelen. Hier is wel een verwijsbrief van een
arts voor nodig.

U kunt doorgaans binnen twee werkdagen bij ons terecht.

Afmelding

ademtherapie

De eerste afspraak

Longfysiotherapie

Tijdens het eerste bezoek is het belangrijk om het volgende

afspraak wilt afzeggen of verplaatsen dient u dit

mee te nemen:

van tevoren te doen. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Een geldig legitimatiebewijs
Eventuele verwijsbrief van huisarts
of specialist
Een handdoek

Indien u door onvoorziene omstandigheden uw gemaakte

24 uur

Buiten onze openingstijden kunt u ook altijd ons
antwoordapparaat inspreken. Een te laat afgezegde of
niet nagekomen afspraak kunnen wij niet bij de
verzekeraar declareren. Dit betekent dat de
gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht en hier een

Wanneer u zonder verwijsbrief van een arts komt bepaalt de

nota voor wordt opgestuurd.

fysiotherapeut via een screening of u met uw
gezondheidsprobleem bij de juiste zorgverlener bent.

Kwaliteit

Wanneer dit zo is worden uw klachten via

Om de kwaliteit van onze praktijk te waarborgen en te

een vraaggesprek in kaart gebracht en

verbeteren zijn alle therapeuten ingeschreven in het

wordt er een lichamelijk onderzoek

Kwaliteitsregister van het KNGF (beroepsvereniging voor

gestart. Hierna wordt het

fysiotherapeuten). Na het afsluiten van de behandeling krijgt

behandeltraject ingezet.

u een enquête toegestuurd. Dit wordt gedaan om de
kwaliteit van de behandelingen te waarborgen. Wij zijn ook
te vinden op ZorgkaartNederland.nl. Hier kunt u onze praktijk
en medewerkers een beoordeling geven. Wij hopen dat u
hieraan wilt meewerken.

