KWALITEIT
Hoﬂand-Van Geest Sportbegeleiding is
aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie.
Het Keurmerk zorgt ervoor
dat fysiotherapeuten die op
deze manier werken aan de
kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij
worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.
De kwaliteit voor fysiotherapeutische zorg is
voor ons zeer belangrijk. Wij werken volgens
KNGF richtlijnen en toetsen interne kwaliteit
continu. Hiermee streven wij er naar om de
kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt
te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus
van essentieel belang!
BĲ HOFLAND-VAN GEEST SPORTBEGELEIDING KUNT U TERECHT VOOR:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Dry needling
• Echograﬁe
• Kaakfysiotherapie
• Knierevalidatie
• COPD
• Oncologie
• Speciﬁeke groepstrainingen zoals:
» Perfect Pilates
» Overgewicht
» Preventieve trainingen
» Medische trainingen
» Zwanger & Bootcamp
» Beweeggroep rugpijn

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE
DRY NEEDLING

Hoﬂand-Van Geest Sportbegeleiding biedt
(sport)fysiotherapie, manuele therapie,
cursussen en trainingen in Naaldwijk,
Kwintsheul en Wateringen.
Naaldwĳk
Schaepmanstraat 38a
2672 AS Naaldwijk
Kwintsheul
Sportcomplex Quintus
Leeuwerik 1c
2295 PE Kwintsheul
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Wateringen
Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld
Heulweg 34b
2291 BZ Wateringen
T: 0174 - 20 00 20
E: info@hoﬂandvangeest.nl
www.hoﬂandvangeest.nl

BSetweergkining!

FYSIOTHERAPIE
PRAKTĲK
Hoﬂand-Van Geest Sportbegeleiding is een
deskundig en gespecialiseerd fysiotherapeutisch
centrum in het Westland met vestigingen in
Naaldwijk, Kwintsheul en Wateringen.
Ons team van fysiotherapeuten en manueel
therapeuten kenmerkt zich door een hoog
algemeen kennis- en ervaringsniveau waarbij
iedere therapeut zijn eigen specialisatie heeft.
VISIE
De visie binnen onze praktijk is dat ieder mens
in principe in staat is te herstellen van schade
of zich aan te kunnen passen aan veranderende
situaties.
Soms zijn er belemmeringen waardoor het herstel of het aanpassen aan veranderde situaties
niet of onvoldoende plaatsvindt. Het is aan de
fysiotherapeut om samen met de patiënt te
achterhalen welke belemmeringen dit zijn en
welk behandelplan daarbij aansluit.
De patiënt heeft een belangrijke actieve rol
op de weg naar herstel. Voorwaarde voor een
geslaagd fysiotherapeutisch hulpverleningsproces is dat de patiënt zich begrepen en gehoord
voelt, en dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en respect.

BEHANDELING
Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is
niet nodig. U kunt ons door de Directe Toegang
Fysiotherapie (DTF) rechtstreeks bezoeken. Eerst
wordt er een screening, anamnese en lichamelijk
onderzoek uitgevoerd. Op basis van die gegevens wordt er een behandelplan opgesteld,
zodat een adequate behandeling kan worden
ingezet. De behandeling kan bestaan uit o.a.
massage, mobilisatie, manipulatie of speciﬁeke
oefentherapie.
AANMELDING FYSIOTHERAPIE
U kunt zich aanmelden voor fysiotherapie via
onze website of tijdens kantooruren via
telefoonnummer 0174 - 20 00 20. Hoﬂand-Van
Geest Sportbegeleiding is geopend van 07:00
uur tot 21:00 uur.
Neem bij uw eerste afspraak het volgende mee:
• Legitimatie (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
• Verwijzing (indien gekregen van arts)
• Een handdoek voor uw eigen hygiëne
KOSTEN EN VERGOEDING
Fysiotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar uit de aanvullende verzekering. In een
aantal gevallen worden chronische aandoeningen uit de basisverzekering vergoed.
Hoﬂand-Van Geest Sportbegeleiding heeft met
alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. U
komt in aanmerking voor vergoeding van de
kosten voor behandeling conform de door u

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.HOFLANDVANGEEST.NL OF BEL 0174 - 20 00 20

gekozen polis. Bent u niet aanvullend verzekerd
of zit fysiotherapie niet in uw aanvullende verzekering, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.
U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen of wijzigen, anders zijn wij genoodzaakt de
gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

