
        is een multidisciplinair centrum. U kunt bij ons terecht voor 
fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, podotherapie, manuele therapie, 
psychosomatische fysiotherapie, oedeemtherapie, sportfysiotherapie, 
arbeidsfysiotherapie, craniofaciale therapie, echodiagnostiek, meer bewegen voor 
ouderen, medisch fitness, senioren fitness, kinderoefentherapie, bekkenfysiotherapie, 
zwangerfit, babymassage ,conditiemetingen, doelgroep programma’s en fitness voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 

Praktijkinformatie 

Samenwerking: 

FysOptima is het grootste landelijk samenwerkingsverband van 
fysiotherapiepraktijken. De FysOptima praktijk is leverancier van 
zorg die zich onderscheidt  door service, kwaliteit en transparantie. 

Openingstijden: 

Specialisaties: 

Op de praktijk zijn 3 logopedisten werkzaam. Logopedie is een 
specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en 
onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de 
verwerking van eten en drinken. 

Oefentherapie Cesar is gericht op het behandelen van klachten 
aan het bewegingsapparaat, die ontstaan zijn of in stand 
gehouden worden door het lichaam verkeerd te belasten.

     Tubbergen            Albergen    Vasse  
Maandag 08.00—20.15         08.00—18.00  08.45—18.00  
Dinsdag   08.00—21.30         08.00—18.00 11.00--- 18.00 
Woensdag 07.30—18.00    08.00—12.00    gesloten 
Donderdag 08.00—20.15         08.00—18.00 08.45–- 18.00 
Vrijdag 07.30—18.00         08.00—18.00   08.45–- 17.00 
Zaterdag     op afspraak    op afspraak         op afspraak 
Zondag  gesloten      gesloten   gesloten 
    

Hoe staat uw rug ervoor? Test & train uw rug en presteer beter! 
De Persoonlijke Actieve Rug test (PAR©), geeft inzicht in en 
verbetert het beweeggedrag van uw rug. 
Bewust Bewegen is een Veldon conceptpraktijk 

Hoort u bij de 70% Nederlanders die te maken krijgt of heeft met 
voet klachten? Voetencentrum Wender kan deze voet-problemen 
helpen voorkomen, verminderen en laten verdwijnen! 
De praktijk organiseert op gezette tijden een voetenspreekuur. 

Afspraak maken? Via tel.nr. 0546-621886 
Info: www.bewustbewegen.com 
Contact: info@fysiotubbergen.nl 



BEWUST BEWEGEN    Praktijkfolder 

 De praktijk is HKZ gecertificeerd en is tevens Plus praktijk van Achmea  
en TopZorg praktijk van Menzis. De praktijk wordt volgens het auditschema 
getoetst. 
Alle therapeuten zijn BIG geregistreerd en ingeschreven in het kwaliteits- 
Register van het KNGF.  
Klachten zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.   
U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte. 
Uw privacy wordt bewaakt door het Privacyreglement. De registratie van  
uw gegevens wordt geregeld in de “wet Bescherming Persoonsgegevens”. 
 

Vanaf 2006 zijn Fysiotherapie en Oefentherapie direct toegankelijk. U heeft 
geen verwijsbrief meer nodig. Toch kan uw huisarts of specialist u ook nog 
verwijzen. 
U kunt zich aanmelden aan de balie van een der vestigingen, per telefoon  
of via de website (e-mail). 
Tijdens het contact  met het secretariaat zullen een aantal vragen 
worden gesteld die nodig zijn om een dossier aan te maken. 
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u 
specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. 
Bij een verwijzing door een arts/specialist geeft u aan voor welke klacht u 
verwezen wordt.  

Indien een afspraak, om welke reden dan ook, niet door kan gaan, dient dit  
24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Bij niet tijdig af- 
melden worden de kosten in rekening gebracht.  
Let op: Uw zorgverzekeraar zal deze kosten niet vergoeden zodat deze 
rechtstreeks bij u in rekening zullen worden gebracht!  
In overleg met uw behandelend therapeut kan bij ziekte of onvoorziene om- 
standigheden van deze regel worden afgeweken. 

Uw therapeut zal er zorg voor dragen dat het 
behandelproces  zo min mogelijk zal worden verstoord door 
afwezigheid. Bij langdurige afwezigheid kan een 
gespecialiseerde fysiotherapeut gevraagd worden uw 
behandeling over te nemen. In de overige gevallen zal 
waarneming binnen de praktijk worden geregeld. 

Onze praktijk biedt studenten fysiotherapie de mogelijkheid 
om stage te lopen binnen onze praktijk. Er kan u gevraagd 
worden om zich te laten behandelen door een stagiaire. Dit 
kan gebeuren indien de begeleider dit vertrouwd acht. 

De praktijk is onderworpen aan, en verantwoordelijk voor 
de goede naleving van alle reglementen die de wet stelt 
aan de uitvoering van het beroep.  
De praktijk voert zelf een huishoudelijk reglement. U kunt 
deze vinden op de website van de praktijk. 
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Bij uw eerste afspraak  kunt u plaats nemen in de 
wachtkamer. Uw wordt door de fysiotherapeut 
/oefentherapeut opgehaald.  
De therapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat het 
behandeldossier kan worden opgemaakt. Hierna wordt uw 
gezondheidsprobleem uitgevraagd en volgt er een 
onderzoek. U kunt gevraagd worden om zich voor dit 
onderzoek gedeeltelijk te ontkleden.  
Na het onderzoek zal een behandelplan worden opgesteld 
en met u worden doorgenomen.  

Bij een eerste afspraak neemt u mee: 
• Eventueel uw verwijsbrief
• Uw ziektekostenverzekering gegevens
• Een geldig identiteitsdocument

Bij een 2e afspraak zal gestart worden met de behandeling 
van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 
25 minuten bedragen.  

 Betalingsvoor-       
 waarden: 

De betalingsvoorwaarden 
zijn onlosmakend 
verbonden met de be- 
handelovereenkomst 
tussen u als patiënt/cliënt 
en de fysiotherapeut. 

De praktijk heeft zich voor 
het betaalbaar stellen van 
declaraties wegens door 
hem geleverde diensten 
verbonden aan het 
factoringbedrijf Infomedics. 
De betalingsvoorwaarden 
van het factoringbedrijf 
prevaleren.  

Voor de volledige tekst: 
www.bewustbewegen.com 

Waarneming en stagiaires 

Reglementen 

Kosten? 

Indien u zich aan-
vullend heeft verzekerd 
dan zullen de kosten 
voor fysiotherapie 
gedekt  worden tot de 
hoogte waarop uw 
verzekering dekking 
biedt. De praktijk 
declareert  bij uw 
verzekeraar, 
U blijft zelf 
verantwoordelijk voor  
betaling van zorgkosten 
buiten uw polisdekking. 

Uw therapeut kan u 
daarmee wel helpen, 
dus vraag er naar bij 
onduidelijkheden. 

De praktijk heeft een 
prijslijst voor 
behandelingen die 
buiten uw 
verzekeringsdekking 
vallen. 

 

Algemeen: 

De praktijk heeft drie vestigingen en verzorgt 
tevens de Fysiotherapie op verzorgingshuis 
“de Eeshof”. 
Het team bestaat uit 8 fysiotherapeuten met 
verschillende specialisaties en een oefen-
therapeute Cesar. 
 Kwaliteit van Bewust Bewegen 

Aanmelden 

Afmelden 

Uw eerste afspraak? 

http://www.bewustbewegen.com/
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