Praktijk informatie 2022
Deze praktijkinformatie is van toepassing op alle locaties van Fitaal, namelijk Fitaal De Sportlaan, Fitaal De Drait,
Fitaal De Trisken, Fitaal Rottevalle, Fitaal Wijnjewoude, Kinderfysiotherapie Fitaal en Fitaal Sûnenz.
Nadere informatie over onze praktijken vindt u op de achterzijde van dit formulier.
•

Per 1 januari 2022 hanteren wij de volgende tarieven:
- Zitting fysiotherapie
- Toeslag voor uitbehandeling
- Intake en onderzoek na screening of verwijzing
- Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
- Zitting manuele therapie
- Zitting kinderfysiotherapie
- Zitting psychosomatische fysiotherapie
- Zitting oedeemtherapie
- Zitting groepstherapie (3-4 pers.)
- E-consult
- Telefonisch consult (15 min)
- Shockwave (éénmalig per behandelserie)
- Echografie (onderzoek)
- Niet nagekomen afspraak

€ 39,00
€ 17,50
€ 58,50
€ 78,00
€ 48,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 29,25
€ 39,00
€ 19,50
€ 50,00
€ 58,50
75% van bovenstaande tarieven

Fitaal heeft voor 2022 met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten.
- Menzis (+Anderzorg)
- ONVZ
- Zilveren Kruis (+De Friesland)
- DSW
- CZ
- Caresq
- VGZ (Univé, IZZ)
- ENO
- Z en Z
Wanneer u in 2022 een aanvullende verzekering heeft bij een van deze zorgverzekeraars, dan worden de
behandelingen fysiotherapie conform de polisvoorwaarden vergoed. In alle overige gevallen ontvangt u de factuur
en wordt u geacht deze zelf te betalen.
•

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering bij uw
zorgverzekeraar. U wordt zelf geacht de polisvoorwaarden te kennen.

•

De afspraak voor een behandeling wordt genoteerd op uw afsprakenkaart en/of bevestigd per mail. Indien u
bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

•

Voor een niet nagekomen afspraak of een te laat afgezegde afspraak (< 24 uur tevoren) rekenen wij 75%
van het betreffende tarief. Dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed; u ontvangt zelf een factuur.

•

Wij werken conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In de WGBO staan
de rechten en plichten van zorgverlener en patiënt beschreven. Meer informatie over de WGBO kunt u lezen
op onze website www.fitaal.nl.

•

Wij houden ons eveneens aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt de Privacy Policy van Fitaal nalezen op onze website. De AVG verplicht ons om te werken met een
schriftelijke toestemming. Deze wordt u tijdens het eerste consult aangereikt.

•

Vanuit de opleiding fysiotherapie in Groningen begeleiden wij stagiaires. Mocht u bezwaar hebben tegen het
behandeld worden door een stagiaire, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut en zal hier
rekening mee worden gehouden.

•

Wij doen er alles aan om uw behandeling en het contact met u zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch
kan het gebeuren dat u een klacht over ons heeft of ontevreden bent over onze dienstverlening en daarom
heeft Fitaal een klachtenregeling.
Fitaal is tevens aangesloten bij de klachtenregeling en geschilleninstantie van de Stichting Keurmerk
Fysiotherapie (SKF). Een formulier over de klachtenregeling van Fitaal kunt u opvragen bij de balie.

•

In verband met de hygiëne vragen wij u om uw handen te desinfecteren bij binnenkomst, een handdoek mee
te nemen voor de behandeling en de oefenruimtes alleen te betreden met schone (sport)schoenen.

•

Fitaal is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in onze gebouwen of binnen de directe
omgeving van onze gebouwen bevindende eigendommen van bezoekers.

Hieronder vindt u de adres- en contactgegevens en de medewerkers per Fitaal vestiging.
Voor meer informatie en het laatste nieuws kunt u terecht op onze website www.fitaal.nl
Fitaal De Sportlaan

Sportlaan 1a | 9203 NV Drachten | 0512 541158 | sportlaan@fitaal.nl

Fysiotherapeuten (specialisaties):

Fitaal De Drait

-

Morra 41 | 9204 KT Drachten | 0512 519151 | drait@fitaal.nl

Fysiotherapeuten (specialisaties):

Fitaal De Trisken

-

-

- Marrit van Dijk, fysiotherapeut (dry needling, Mulligan, echografie)

Meester Geertswei 4 | 9241 GL Wijnjewoude | 06 18427711 | wijnjewoude@fitaal.nl

Fysiotherapeuten (specialisaties):

Kinderfysiotherapie Fitaal

- Johan de Boer, fysiotherapeut

Sportlaan 1a | 9203 NV Drachten | 0512 541158 | kinderfysiotherapie@fitaal.nl

Kinderfysiotherapeuten (specialisaties):

Fitaal Sûnenz
Fysiotherapeuten (specialisaties):

Kees Verhoeven, fysiotherapeut (FOI)
Harold van Esch, fysiotherapeut / manueel therapeut (dry needling)
Sawani Kuipers, fysiotherapeut (dry needling)
Anita Verdegaal, fysiotherapeut, oedeemtherapeut (littekentherapie, oncologie)
Chris Smeman, fysiotherapeut (FOI, beweegprogramma’s)
Xander Broos, fysiotherapeut (Claudicatio, COPD, CVA, Covid-19)

Master Kuiperswei 1 | 9221 TD Rottevalle | 0512 341602 | rottevalle@fitaal.nl

Fysiotherapeuten (specialisaties):

Fitaal Wijnjewoude

Oedo Mulder, praktijkhouder / (sport)fysiotherapeut (FOI, shockwave, echografie)
Nynke Blom, fysiotherapeut (bekkenproblematiek, FOI, psychosomatiek)
Ellen Korving, fysiotherapeut / manueel therapeut (dry needling, shockwave)
Femke Giebels, manueel therapeut, sportfysiotherapeut (dry needling, shockwave)
Sander van Tartwijk, (sport)fysiotherapeut (shockwave)
Sawani Kuipers, fysiotherapeut (dry needling, shockwave, echografie)
Deana de Vries, fysiotherapeut, manueel therapeut
Johan de Boer, fysiotherapeut

Voorhuis 4 | 9205 BV Drachten | 0512 523333 | trisken@fitaal.nl

Fysiotherapeuten (specialisaties):

Fitaal Rottevalle

Oedo Mulder, praktijkhouder / (sport)fysiotherapeut (FOI, echografie)
Kees Verhoeven, fysiotherapeut (FOI)
Marrit van Dijk, fysiotherapeut (dry needling, Mulligan, echografie)
Ellen Korving, fysiotherapeut / manueel therapeut (dry needling)
Chris Smeman, fysiotherapeut (FOI, redcord, beweegprogramma’s)
Kirsten Wagena, fysiotherapeut (Claudicatio, dry needling)
Ingrid van Bommel, kinderfysiotherapeut
Leonie Jelsma, kinderfysiotherapeut (Fitkids)
Sander van Tartwijk, (sport)fysiotherapeut
Sawani Kuipers, fysiotherapeut (dry needling, echografie)
Deana de Vries, fysiotherapeut / manueel therapeut
Kim Munsterman, fysiotherapeut (COPD, Covid-19)
Sytske de Boer, fysiotherapeut (hydrotherapie, redcord)
Joran Wiersma, fysiotherapeut (Covid-19)
Xander Broos, fysiotherapeut (Claudicatio, COPD, CVA, Covid-19)
Frédérique Overweg, kinderfysiotherapeut (Fitkids)
Anita Verdegaal, fysiotherapeut, oedeemtherapeut (littekentherapie, oncologie)
Johan de Boer, fysiotherapeut

-

Ingrid van Bommel, kinderfysiotherapeut
Leonie Jelsma, kinderfysiotherapeut (Fitkids)
Frédérique Overweg, kinderfysiotherapeut (Fitkids)
Manon Wouda, kinderfysiotherapeut

Burgemeester Wuiteweg 140b | 9203 KP Drachten | 0512 541158 | sunenz@fitaal.nl
- Anita Verdegaal, fysiotherapeut, oedeemtherapeut (littekentherapie, oncologie)

