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     Specialisaties

FYSIO Eibergen geeft onderdak aan veel verschillende en 
professionele specialisaties en diensten. Ook werkt FYSIO 
Eibergen samen met andere vakgebieden om de zorgverlening 
voor de patient zo makkelijk mogelijk te maken.  Hieronder staan 
een aantal links met diensten die worden verzorgd bij FYSIO 
Eibergen.

           Fysiotherapie    Lymfedrainage 
           Manueeltherapie    Tapen en Bandageren
           Sportfysiotherapie    Dry-Needling
           Kinderfysiotherapie    Bekkenbodemtherapie
           Kaakfysiotherapie            Beweegprogramma’s
           Bedrijfsfysiotherapie    Thema-Avonden 
 

     Beweegprogramma’s

Bij FYSIO Eibergen zijn verschillende beweegprogramma’s 
ontwikkeld om voor elk individu een passende interventie te 
bieden. Wilt u op de hoogte blijven van de beweegprogramma’s 
van FYSIO Eibergen of wilt u meer informatie, dan verwijzen wij 
u naar de site van FYSIO Eibergen of u kunt bij de balie folders 
meenemen. Hieronder zijn de beweegprogramma’s van FYSIO 
Eibergen op een rijtje gezet.

           Zwanger&Fit     COPD
           Fit na de Bevalling    Diabetus Melitus II
           Blijf In Beweging (BIB)    Oncologie
           Thema-Avonden 

     FYSIO Eibergen

Dit is de praktijkfolder van FYSIO Eibergen, hierin kunt u alles 
vinden over FYSIO Eibergen. Heeft u vragen of andere 
opmerkingen dan kunt u contact opnemen met FYSIO Eibergen.

FYSIO Eibergen heeft een duidelijke missie binnen de gezond-
heidszorg. Namelijk het minder afhankelijk worden van de door 
zorgverzekeraars geboden vergoeding en vaste tarieven. Dit 
willen wij bij FYSIO Eibergen mogelijk maken door naast het 
bieden van zorg die door de zorgverzekeraars vergoed wordt, 
programma’s te ontwikkelen en aan te bieden die op een breder 
vlak zorg aanbieden. 

U moet hierbij denken aan preventie bij particulieren en 
bedrijven, gezond op de werkvloer, sport, vrije tijd en recreatie, 
ouderen en zwangere vrouwen. Zowel individuele programma’s, 
als groepsactiviteiten worden door ons ontwikkeld. 
FYSIO Eibergen wil voor u een bredere, professionelere en meer 
toegankelijke zorg aanbieden. 

     Team

Het team van FYSIO Eibergen is een zeer breed gespecialiseerd 
team. Bijna elk teamlid heeft een of meerdere specifieke 
aandachtsgebieden. Ook zijn er therapeuten bij FYSIO Eibergen 
werkzaam die meer dan een specialisatie hebben. Deze 
combinaties zorgen voor een gebalanceerde zorgverlening 
richting de patiënt.

    Tarieven

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan gelden de tarieven die 
opgesteld zijn door FYSIO Eibergen. U kunt deze tarievenlijst 
terug vinden en opvragen bij onze baliemedewerkers. 

     Vergoedingen

Fysiotherapie wordt meestal uit de aanvullende verzekering 
vergoed. FYSIO Eibergen heeft met vrijwel alle 
zorgverzekeraars een contract en declareert rechtstreeks 
naar de verzekeraar. U bent echter wel zelf verantwoordelijk 
voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding 

van fysiotherapie.

     Huishoudelijk Reglement

Bij FYSIO Eibergen geldt een huishoudelijk reglement. Wilt u 
hier meer over weten, dan kunt u het reglement aanvragen bij 
onze baliemedewerkers of u kunt het reglement downloaden 
op de site van FYSIO Eibergen.

     Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Voor een fysiotherapiebehandeling is geen verwijsbrief van 
een arts meer nodig. U mag met uw klachten uiteraard eerst 
langs uw huisarts gaan, maar dit is niet noodzakelijk. Wanneer 
u zich direct bij de fysiotherapeut aanmeldt, zal deze u eerst 
screenen. Met een kort vraaggesprek en onderzoek wordt 
bekeken of u met uw klachten op het juiste adres bent. 
Alleen voor een chronische indicatie heeft u wel een 
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     Privacy

Bij FYSIO Eibergen geldt een privacy reglement. Wilt u hier 
meer over weten, dan kunt u het reglement aanvragen bij 
onze baliemedewerkers of u kunt het reglement downloaden 
op de site van FYSIO Eibergen.

     Kwaliteit
   

Alle therapeuten van FYSIO Eibergen staan in het Centraal 
Kwaliteits Register van het KNGF en zijn BIG geregistreerd. 
Ook zijn de therapeuten van FYSIO Eibergen bij verschillende 
specialistenverenigingen aangesloten.

     Klachten

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de 
behandeling. Bespreek dit bij voorkeur direct met uw 
therapeut. Desgewenst kunt u zich ook richten tot de 
klachtencommissie van het Centraal Bureau Fysiotherapie.

     Afspraak maken

Wilt u zich aanmelden voor een bepaalde dienst bij FYSIO 
Eibergen, dan kan dit door te bellen of door te mailen. Maar 
om de weg tussen de therapeut en patiënt nog beter te maken 
heeft FYSIO Eibergen een speciaal formulier opgesteld waarin 
u kunt aangeven wat een precies nodig heeft qua therapie en 
wat u van ons verwacht. Dit formulier is te vinden op de site 
van FYSIO Eibergen onder het kopje ‘Afspraak maken’. 

LET OP: Bij de aanmelding wordt gekeken of u direct ingep-
land kunt worden. Indien er sprake is van een wachtlijst, wordt 
dit gemeld. U wordt binnen drie dagen ingepland voor een 
afspraak.  Indien er bij de betreffende therapeut niet direct 
ingepland kan worden, wordt  u hiervan op de hoogte 
gebracht. U maakt de keuze ingepland te worden bij een 
collega fysiotherapeut of een langere wachttijd te accepteren.

     Contact

 Adres: Nieuwstraat 43 – 45
  7151 CD Eibergen

 Telefoon: 0545 47 24 43

 Fax:  0545 47 27 86

 Email: info@fysio-eibergen.nl

 Website: www.fysio-eibergen.nl

 IBAN: NL05 RABO 0113 6008 36

 KVK: 5771773

     Openingstijden
               *Let op: er kan afgeweken worden van de onderstaande tijden.*

 
 Maandag:  7:50 - 18:00
 Dinsdag:  7:50 - 18:00
 Woensdag: 7:50 - 18:00
 Donderdag: 7:50 - 18:00
 Vrijdag:  7:50 - 18:00

 BIB-trainingsuren: 
 Dinsdag (ochtend):  8:30 tot 10:30
 Dinsdag (avond):         18:00 tot 20:00
 Donderdag (avond):      18:30 tot 19:30

 Zwanger & Fit – Fit na de bevalling:
 Maandag (groep 1):  18:30 tot 19:30
 Maandag (groep 2):       19:30 tot 20:30

 Op dinsdag en donderdag is er een collega   
 werkzaam op de dependance in Rekken, Den Hof
 (Lindenvoort 14, 7157 AL) 

 Dinsdag:         8:15 tot 17:30
 Donderdag:     8:15 tot 17:30
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