Wat is Fysiotherapie?
Ons lichaam is een goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar
we dagelijks op vertrouwen bij allerlei bewegingen. Dat dat niet zo vanzelfsprekend is,
beseft u pas als u ergens last van heeft. Het is de fysiotherapeut die daar van alles van
af weet, hij is de bewegingsspecialist. Bij hem of haar kunt u terecht voor behandeling
van acute of chronische klachten maar ook om klachten te voorkomen. Samen met u
stelt uw fysiotherapeut een behandelplan op die kan bestaan uit massage, oefeningen
en behandeling met apparaten. Daarnaast geeft hij u voorlichting, instructie en biedt
hij u begeleiding aan tijdens uw behandeltraject.

Wat moet u meenemen?
U wordt verzocht bij uw eerste afspraak mee te nemen:
Verwijzing voor fysiotherapie als door arts of specialist voorgeschreven.
Verzekeringspas.
Geldige legitimatie.
Medicijnlijst.

Afspraken, betalingsvoorwaarden.
U wordt verzocht om bij iedere afspraak uw afspraakkaart mee te nemen. Nieuwe
afspraken leggen wij daarop vast. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren
worden afgezegd. In het weekend of maandagmorgen tot 08.00 uur kan dit via het
antwoordapparaat van de praktijk gebeuren. Bij niet tijdig afmelden, binnen 24 uur,
wordt een verzuimtarief van € 30,00 in rekening gebracht.

Bereikbaarheid.
De praktijk is geopend op: maandag
dinsdag

van 08.00 tot 18.30 uur.
van 08.00 tot 21.00 uur.

woensdag van 08.00 tot 19.30 uur.
donderdag van 08.00 tot 21.00 uur.
vrijdag

van 08.00 tot 17.00 uur.

zaterdag en zondag is in overleg behandeling mogelijk.

Omnithera maakt onderdeel uit van:
Fysiocare Zuid – Oost Gelderland, coöperatie van fysiotherapie praktijken in regio de
Liemers.
Fydee Nederland, hooggekwalificeerd netwerk praktijken fysiotherapie.
Coöperatie IJsselstromen, Doesburg e.o.
Is aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Specialisaties.
Naast de algemene fysiotherapie hebben wij meerdere specialisaties fysiotherapie tot
onze beschikking:
-

Manuele therapie
Claudicatio Intermittens
I.o. Master manuele therapie, musculoskeletale revalidatie.
Kinderfysiotherapie Dry Needling Lymfetaping.

Communicatie.
U kunt bij ons terecht voor informatie over uw aandoening. Wij beschikken over een
patiënten bibliotheek, www.hierhebikpijn.nl, diverse folders en info op onze website
www.omnithera.nl. Bent u ontevreden over uw behandeling of over uw fysiotherapeut
meld dat dan bij de praktijkeigenaar. Bent u tevreden, zeg het voort!

Huisregels.
Bij de screening of intake, de eerste ontmoeting, ontvangt u van uw fysiotherapeut het
Huisreglement Omnithera. Ook te lezen in de Praktijk Informatiemap Omnithera op
onze leestafel. U dient deze goed door te lezen!

Wachtlijst.
Wij kennen geen wachtlijst!
Wij streven ernaar u binnen 48 uur in behandeling te nemen.

Klachten.
Heeft u klachten over een behandeling of fysiotherapeut, meld dit dan bij uw
therapeut of bij de vertrouwenspersoon E. Poot. Komt u er middels overleg niet uit
dan kunt u uw klacht melden via het klachten register van het K.N.G.F.
Adres: Postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Tel.nr. 033-4672929. Ook is het mogelijk uw
klacht in te dienen bij Landelijk infopunt voor cliënten, Postbus 9101, 3506 GC,
Utrecht. Tel.nr. 030-2661661

Ter informatie.
1
2

Wij: behandelen ook aan huis, op voorschrift van verwijzend arts.
kennen Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie, behandelen zonder
verwijzing van arts.

3.

staan ingeschreven in het C.K.R. Centraal Kwaliteits Register of
Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

4

zijn een Fysiocare Praktijk, wij voldoen aan de kwaliteitsnormen van de
Coöperatie Fysiocare en die van Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis Achmea.

5

hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract.

6

hebben een Inloop spreekuur, daarvoor kunt u met ons telefonisch dan wel
per email contact opnemen voor vrijblijvend advies.

7

hebben orthopedische middelen zoals krukken, stokken, rollator en rolstoel

8

er is een wachtruimte met gevarieerde lectuur.

9

hebben royale behandelkamers, oefenzaal met fitness toestellen en
onderzoekkamer.

10

U kunt bij ons ook terecht voor: - Ayurveda / Acupunctuur.
- Omni Coach en Consultancy.

Zie onze website www.omnithera.nl

Fysiotherapeuten.
Zij zijn BIG geregistreerd en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteits
Register, C.K.R. , of St. Keurmerk Fysiotherapie.

E.T.H. Poot.
Algemeen fysiotherapeut.
Fysiotherapie en sport.
Mulligan Concept. Medical Tape Concept. Trigger Point therapy.
Ayurveda, Alternatieve geneeswijzen waaronder acupunctuur.
Omni Coaching en Consultancy. KIWA Auditor.

L. Hoijtink
Algemeen fysiotherapeut
Fasciatechnieken en Dry Needling.

H.J. Marselje
Algemeen fysiotherapeut
Claudicatio Intermittens, Beweegprogramma’s diabetes en artrose.
Reuma behandelingen

Omnithera Fysiotherapie
Kerkstraat 50
6978 AD Giesbeek.
Tel. nr. : 0313-631663.
Mob.nr. : 06-53397008.
W. : www.omnithera.nl

E. : info@omnithera.nl
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