Praktijkinformatie
Van Heeswijk *** Van der Valk
Balade 119
5142 WX Waalwijk
(T) 0416 – 337651
(E) info@hevafysio.nl
(I) www.hevafysio.nl
Elke werkdag geopend
van 08.00 uur t/m 18.00 uur.

Wat heeft de praktijk te bieden:
 Fysiotherapie
 Sportfysiotherapie
 Manuele therapie
 Akupunkt Massage nach Penzel (APM)
 Geriatrie fysiotherapie
 Dry Needling
Wie zijn er werkzaam in de praktijk:
 Dhr. A.J.M. van Heeswijk (Ad)
sport- en fysiotherapeut, APM
BIG nr. 29033804304
 Dhr H.T. van der Valk (Hans)
fysiotherapeut, APM
BIG nr. 69035237604
 Mw. C.P.M. van Es - Esveld (Carla)
Fysiotherapeut
BIG nr. 19033574904
 Dhr. P. Stephan (Peter)
fysio- en manueel therapeut
BIG nr. 19035113204
 Mw. M. Verberne (Marlous)
Fysiotherapeut
BIG nr. 39922395904

Praktijk voor
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sport Fysiotherapie
Geriatrie Fysiotherapie
Dry Needling

We zijn telefonisch bereikbaar op alle werkdagen
tussen 08.30 - 12.00 uur en 14.30 - 18.00 uur.
Waar kan ik de praktijk vinden:
Balade 119
5142 WX Waalwijk
(T) 0416 – 337651
(E) info@hevafysio.nl
(I) www.hevafysio.nl
Wat moet u meenemen voor de eerste
afspraak:
 legitimatiebewijs - ID-kaart
 Een handdoek

Van Heeswijk***Van der Valk
Balade 119
5142 WX Waalwijk
T: 0416-337651
www.hevafysio.nl
info@hevafysio.nl
www.balade.nl
www.belpluszorg.nl

Hoe kunt u bij ons terecht:
Met een verwijzing van huisarts of specialist,
1. Via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
(DTF):
Dit betekent dat u rechtstreeks naar ons toe
kunt, zonder tussenkomst van een huisarts.
Wij zullen de huisarts informeren, tenzij u
aangeeft dat u dat niet wenst.
Wij zullen bij de eerste afspraak een
screening uitvoeren om te bepalen of u in
aanmerking
komt
voor
een
fysiotherapeutische behandeling. Indien u in
aanmerking komt, kunnen we meteen starten
met de behandeling. Zo niet, dan wordt u
doorgestuurd naar de huisarts.
Wat kunt u verwachten bij de eerste
afspraak:
De eerste afspraak zal bestaan uit een
vraaggesprek (anamnese) om uw problemen
en klachten duidelijk te krijgen. Verder zullen
we een onderzoek uitvoeren, eveneens om uw
klachten in kaart te brengen. Hierna zullen wij,
indien de tijd het toelaat, starten met de
behandeling.
Wat hebben wij te bieden:
 Fysiotherapie
 Sportfysiotherapie
De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in
het behandelen van blessures die ontstaan
zijn tijdens het sporten, of het beoefenen van
sport belemmeren.
 Manuele therapie:
De manueel therapeut is gespecialiseerd in
het
behandelen
van
gewrichten en
wervelkolom, middels een aantal specifieke
technieken. De effecten zijn vaak direct
merkbaar: je voelt een verbetering van
bewegingsvrijheid en een afname van pijn.
 Akupunkt Massage nach Penzel (APM)
zie aparte folder in de wachtkamer
 Geriatrie fysiotherapie
De geriatriefysiotherapeut heeft zich

gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare
ouderen.
 Dry Needling
Dry needling is een efficiënte
behandelmethode van myofasciale
problematiek: pijn en stijfheid als gevolg van
triggerpoints in spieren. Dry needling omvat
het inbrengen van een 'droge' (acupunctuur)
naald, zonder toevoeging van medicatie, in
de aangedane spier(en). Voor meer
informatie. Kijk op de site www.dryneedling.nl
Wat moet u doen als u niet kan:
Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u
tenminste 24 uur van te voren af te bellen. Wij
zullen de gereserveerde tijd dan niet in rekening
brengen.
U kunt ons bereiken op 0416 – 337651, of u kunt
gewoon even binnen komen lopen.
Waar kan u met klachten terecht:
Heeft u klachten over uw fysiotherapiebehandeling of fysiotherapeut?
Laten we het samen oplossen!
U heeft het recht om een klacht in te dienen. Dit
recht is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht
Cliënten Zorgsector. In dat kader heeft het KNGF
een klachten-regeling opgesteld en een
klachtencommissie aangesteld.
Aan het begin van de behandelperiode kunt u
instemmen
met
de
inhoud
van
de
behandelingen. Mocht u gedurende deze periode
bezwaren hebben, dan kunt u die te allen tijde
kenbaar maken.
Wij zullen veranderingen in de therapie en
behandeldoelen altijd in overleg met u maken.
Wij zijn aangesloten bij het KNGF, NVMT
en NVFS. We declareren volgens de CTGtarieven.

Hoe zit het met de zorgverzekering:
De zorgverzekering bestaat uit twee delen:
1. de basisverzekering
2. de aanvullende verzekering
Uit welk deel van de verzekering uw behandelingen
vergoed worden, is afhankelijk van uw aandoening:
 Niet Chronische Aandoening
Bent u ouder dan 18 jaar, dan worden de
behandelingen vergoed vanuit de aanvullende
verzekering.
Als u jonger dan 18 jaar bent, worden de
behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering


Chronische Aandoening
Een aandoening is chronisch als deze
vermeld staat op de Lijst Borst. Daarin staat
o.a. ook vermeld hoe lang de indicatie voor
een chronische aandoening geldig is. U dient
altijd een verwijzing mee te brengen!
Bent u ouder dan 18 jaar, dan worden de
eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de
aanvullende verzekering. Let op: indien uw
aanvullende
verzekering
(omgerekend)
minder dan 20 behandelingen vergoed,
komen de overige behandelingen voor eigen
rekening!
Vanaf de 21e behandeling wordt de
vergoeding uit de basisverzekering gehaald.
Bent u jonger dan 18 jaar, dan worden alle
behandelingen vanuit de basisverzekering
vergoed.

NB: U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor
het beheer van het aantal behandelingen
fysiotherapie en het controleren van de
verzekeringsgegevens. Wij hebben namelijk geen
inzicht in het al gebruikte deel van uw budget voor
paramedische hulp.
Mocht u vragen hebben over uw verzekering, dan
kunnen we u altijd proberen te helpen.

