
 

 
FysioNovo is een PlusPraktijk: 
PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken, die 
niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van 
de eigen beroepsvereniging, maar een stapje 
verder gaan. Met aanvullende programma's bij 
voorbeeld, of met het inzichtelijk maken van de 
kwaliteit van zorg. 
 
Kwaliteit: 
Alle fysiotherapeuten binnen FysioNovo zijn 
hoog gekwalificeerd, en staan ingeschreven in 
het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. 
Ze voldoen aan alle gestelde voorwaarden van 
bij– , en nascholing, tuchtrecht en klachten- 
regeling. 
 
Privacy: 
De praktijk beschikt over afgesloten behandel-
ruimtes, en een afgesloten wachtruimte, waar-
door uw privacy  gewaarborgd Is. 
Alle medewerkers van FysioNovo hebben een 
geheimhoudingsplicht, en zullen niet zonder 
uw toestemming uw gegevens aan derden ver-
strekken. 
 
Inzage dossier: 
Als patiënt, heeft U recht op inzage in uw pati-
ëntendossier. Mocht  U hiervan gebruik willen 
maken, dan kunt U dit aangeven bij uw behan-
delend therapeut. 
 
Huisreglement: 
Bij het begin van de behandeling ,ontvangt U 
een huisreglement. Hierin worden een aantal 
zaken onder de aandacht gebracht, die voor 
uw behandeling van belang kunnen zijn.  
 
Klachten: 
Bij problemen of onduidelijkheden, kunt  U uw 
behandelend fysiotherapeut benaderen. Ook  
kunt  U altijd contact opnemen met de praktijk-
houder. Een brochure over de klachtenregeling 
ligt in het rek met folders, of vraag ernaar. 
 

 

Openingstijden: 

 

maandag    8:00 - 20:00 

dinsdag   8:00 - 18:00 

woensdag   8:00 - 18:00 

donderdag   8:00 - 18:00 

vrijdag   8:00 - 20:00 

zaterdag   8:30 - 17:00 
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FysioNovo 

De specialist  

op het gebied van bewegen 

 

Onze visie:  

“Wij gaan uit van de mogelijkheden van 

de patiënt, niet van zijn beperkingen”. 



 

 

U kunt bij FysioNovo terecht, voor de behan-

deling van lichamelijke  acute -,of chronische 

klachten, waardoor U problemen heeft met 

bewegen. Bij de behandeling van deze klach-

ten, gelooft FysioNovo in een actieve betrok-

kenheid van de patiënt bij zijn therapie. Dit  

brengen we in de praktijk, door de patiënt(e) 

duidelijk te laten zien en ervaren, hoe hij/zij 

aan zijn klachten kan werken. De behandeling 

start na een grondig onderzoek, en nadat er 

een behandelplan is opgesteld. FysioNovo 

beschikt over voldoende oefenapparatuur, en 

oefenruimte. Er kan veel ,en divers geoefend 

worden onder deskundige begeleiding. Deze 

gerichte oefeningen worden regelmatig geëva-

lueerd, en besproken om de patiënt bewust te 

maken van zijn veranderingsproces. Onze er-

varing heeft geleerd, dat met deze aanpak, de 

patiënt enthousiast en actief blijft werken aan 

zijn klachten. Tevens beginnen wij regelmatig 

nieuwe beweegprogramma’s 

 

 

Zonder verwijzing naar de fysio: 

U kunt zowel met-, als zonder verwijzing van 

uw arts zich aanmelden bij de fysiotherapeut. 

Alleen bij chronische aandoeningen ,of na een 

operatie ,is een verwijsbrief van de huisarts/

specialist noodzakelijk. Wanneer U zonder  

verwijzing komt, wordt door middel van een 

screening  gekeken, of U in aanmerking komt 

voor een behandeling. Zijn uw klachten niet 

geschikt voor de fysio- of manuele therapie, 

dan wordt u verwezen naar uw huisarts. 

 

Vergoeding: 

De ziektekostenverzekering vergoedt de be-

handelingen, mits U hiervoor aanvullend ver-

zekerd bent. De behandelingen worden recht-

streeks gedeclareerd bij de verzekeraar. Heeft 

U geen aanvullende verzekering, dan moet U 

de behandelingen zelf betalen.  

 

Aanmelden: 

 

Eerste afspraak: 

Tijdens uw eerste afspraak, stelt de therapeut 

U vragen omtrent  uw functioneren, en wordt 

er een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek 

verricht , om de oorzaak van uw klachten te 

achterhalen. Hieruit volgt een behandelplan, 

wat U samen doorneemt , en waarop U uw 

akkoord. geeft. De duur van een behandeling 

(inclusief administratie) is circa 30 minuten. Bij 

uw eerste afspraak, dient  U het volgende mee 

te nemen: 

 - Verzekeringsbewijs (polis blad of pasje) 

 - Legitimatiebewijs (bijv. rijbewijs of ID kaart) 

 - Relevantie medische informatie (bijv. medicij-

nen) 

-  Eventuele verwijsbrief (arts of specialist) 

 - Handdoek 

 

Afzeggen:  

Niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van te vo-


