ONZE FYSIOTHERAPEUTEN:

PRAKTIJKHOUDERS:

Cornelia Antonides
Manuele Therapie
Fysiotherapie
Kinder Manuele
Therapie
Dry Needling
Mulligan Concept

Meinie van der Stoel
Kinder Manuele Therapie
(bij KISS / KIDD)
Hoog cervicale functiestoornissen bij zuigelingen
en kinderen

Paulien van den Berg
Kinderfysiotherapie

Edith Kieft
Trainingen (MTT en CoreFit)
Nordic Walking
Wandelen voor ouderen

SECRETARIAAT:
Ina Kamst
Secretaresse

Lineke Antonides
Kwaliteitscoördinator

Bas Bergmans
Manuele Therapie

Anita Harmanny
Handtherapie
Fysiotherapie
Geriatrie
Trainingen (MTT)
Hydrotherapie
Heup en knie (postoperatief)

De Woldstreek

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
08:00 - 21:00
Dinsdag
08:00 - 18:00
Woensdag
08:00 - 18:00
Donderdag
08:00 - 21:00
Vrijdag
08:00 - 18:00
LOCATIES:
Hoofdweg 83
9621 AD Slochteren
Tel: 0598-421816
Web: www.fmtslochteren.nl
Mail: info@fmtslochteren.nl
NEVENVESTIGINGEN:
Huisartsenpraktijk Sluijs, Hoofdweg 2a, 9627 PD Hellum
MFC Noordbroek, Schoolstraat 2, 9635AZ Noordbroek
(alleen voor kinderfysiotherapie)
TRAININGSLOCATIE:
Drese MAVO, Hoofdweg 88, 9621 AN Slochteren
HYDROTHERAPIELOCATIE: De Borgmeren, Hoofdweg
34, 9616 TD Scharmer

Praktijk informatie

Melanie Hougardy
Fysiotherapie
Schouderspecialisatie
Trainingen (MTT en RST)
COPD
Medical Taping +
Dry Needling

Fysio- en manuele therapie

WELKOM IN ONZE PRAKTIJK
Wij adviseren, behandelen en begeleiden u bij uw
klachten zodat u zo snel en goed mogelijk uw
dagelijks leven kunt voortzetten.
Daarbij staan bij ons kwaliteit en individuele
benadering voorop.
U wordt behandeld door ervaren, gespecialiseerde
en gekwalificeerde fysio– en manueel therapeuten.
De behandelingen vinden individueel plaats en u
hebt een vaste therapeut. Als blijkt dat een andere
therapeut beter past, kan dat in overleg.
Wij behandelen vrijwel alle klachten van het
houdings– en bewegingsapparaat, maar zijn vooral
gespecialiseerd in:
- schouderklachten
- myofasciale pijn en triggerpoints
- hoofdpijnklachten bij volwassenen en kinderen
- motorische problemen bij kinderen
- voorkeurshouding en bovenmatig huilen bij baby’s
- KISS en KIDD
- bekkenklachten, ook tijdens zwangerschap
- revalidatie na een operatie
- geriatrie
- fysiotherapie in de thuissituatie
- hand- en polsklachten
Ook geven wij medische trainingen bij:
- COPD en hart- en vaatlijden
- Diabetes
- Kinderen met overgewicht en/of onhandige
motoriek
- Parkinson
- Rug– en nekklachten op basis van instabiliteit
- Knie– en heupartrose
- Zwangerschap
Ook kunt u bij ons trainen in verwarmd water door
middel van hydrotherapie.
De trainingen worden één op één of in kleine
groepjes gegeven, wat onze praktijk uniek maakt.
Na een operatie of als u om andere redenen niet bij
ons kunt komen, behandelen wij u aan huis.

Meer informatie over speciale behandelingen kunt u
vinden in de betreffende folders in de wachtruimte of
op onze website.

Of fysiotherapie bij u vergoed wordt, vindt u in uw
polisvoorwaarden. Valt fysiotherapie buiten uw polis
dan krijgt u van ons een rekening. Onze tarieven zijn
te vinden in de wachtkamer en op onze website.

AFSPRAAK MAKEN
KWALITEITSWAARBORG
U kunt zich aanmelden op werkdagen tussen 08.30
en 11.30 en via onze mail of website.
Voor de eerste afspraak heeft u nodig: uw
verzekeringspas, identiteitsbewijs, eventuele
verwijsbrief van de arts en een handdoek.
Een gemaakte afspraak moet 24 uur tevoren
worden afgezegd. Dit kan telefonisch op werkdagen
tussen 08.30 en 11.30 uur. Daarbuiten kunt u
inspreken op het antwoordapparaat of ons mailen.
Belt u korter tevoren af dan wordt de behandeling bij
u inrekening gebracht.

Al onze therapeuten staan geregistreerd in het
Centraal Kwaliteits Register van het KNGF en zijn
BIG-geregistreerd. Tevens is onze praktijk
aangesloten bij:
- FYNESS
- Schoudernet Noord
- Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen.
Wij zijn zowel H.K.Z. als Plus-gecertificeerd
waardoor we Top-praktijk zijn bij Menzis en
Achmea.

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID (DTF)

KLACHTENREGELING

U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van uw
huisarts, zogenaamd in DTF. U komt dan voor een
gesprek en een screening waarin wordt gekeken of
uw klacht te verhelpen is door middel van
fysiotherapie. Zo ja, dan volgt een onderzoek en
daarna een vervolgafspraak met de therapeut die
gespecialiseerd is in uw klacht.

Mocht het gebeuren dat u niet helemaal tevreden
bent over de behandeling of over uw behandelend
therapeut, dan kunt u dit bij voorkeur direct
bespreken met uw therapeut of met de
praktijkhouders. Desgewenst kunt u zich ook richten
tot de klachtencommissie van het Centraal Bureau
Fysiotherapie.

Wordt u verwezen door uw huisarts of door een
specialist dan wordt er na een intakegesprek en een
onderzoek een behandelplan gemaakt. Dit wordt
met u besproken.

PRIVACY
Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht
en zullen niet zonder toestemming gegevens aan
derden verstrekken.

VERGOEDING
Fysiotherapie wordt meestal vergoed uit de
aanvullende verzekering. Wij hebben met alle
zorgverzekeraars een contract en declareren
rechtstreeks aan de verzekeraar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Huisregels, betalingsvoorwaarden, privacy– en
klachten reglement vindt u in de wachtkamer van de
praktijk en op onze website.

