Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Geachte mevrouw/mijnheer,
U heeft zich bij onze praktijk gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder
verwijzing van een huisarts of specialist. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 01 januari
2006.
De volgende informatie lijkt ons voor u belangrijk:
U komt zonder verwijzing: eerst screening  dan onderzoek  dan eventueel
behandeling!
Screening:
o De eerste afspraak bestaat uit een screening: de fysiotherapeut gaat bekijken of u
met uw vraag op dit moment bij ons op de goede plek bent, of dat u alsnog een
consult bij de huisarts zult moeten aanvragen.
o Deze screening is uitsluitend een gesprek over uw klacht en uw
gezondheidssituatie waarna de fysiotherapeut bepaalt of verder fysiotherapeutisch
onderzoek/behandeling hier wenselijk is.
o Het screeningsgesprek duurt ca. 15 minuten.
Kosten en vergoeding van de screening:
o Er zijn kosten verbonden aan deze screening. Deze kosten worden door de
meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Heeft u deze aanvullende verzekering
niet (of niet voldoende) dan krijgt u een nota. De tarieven hangen in de
wachtkamer en kunt u inzien www. fitenfysiodirksland.nl
o Voor uw verzekeraar telt deze screening als een behandeling en wordt dus in
mindering gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen
fysiotherapie.
Informatie die tijdens de screening wordt verzameld:
o In uw aanwezigheid vult de behandelend fysiotherapeut het bij de screening
behorende screeningsformulier in op de computer.
o Uw huisarts wordt, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons via e-mail
of per post van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht.
Hoe verder na de screening:
o Als het wenselijk en mogelijk is zal direct verder onderzoek plaatsvinden.
o Dit onderzoek kan dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het
maken van een behandelplan omvatten.
o Wie de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg en na
overleg met u bepaald.
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