
FysiQ
fysiotherapie en fitness
Mommesstraat  2
5975 NG Sevenum

We hebben voldoende 
parkeergelegenheid bij de praktijk.

Openingstijden
maandag- vrijdag  8:00 - 21:00 uur 
zaterdag  8:30 - 12:30 uur
zondag (alleen fitness) 8:30 - 12.30 uur

Contactgegevens
Voor vragen of het maken van een 
afspraak zijn wij bereikbaar tijdens 
openingstijden op telefoonnummer 
077 - 467 23 28.

www.fysiqfysiotherapie.nl
info@fysiqfysiotherapie.nl

Tot slot
Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor 
je eigendommen.

Graag de mobiele telefoon stil zetten.

Bart Driessen 
Brigitte Smeets – Lemmen 

team FysiQ
.
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Fitness
Dry needling

Fysiotherapie
Manuele therapie

Sportfysiotherapie
Bekkenbodemtherapie

McKenzie oefentherapie
Tapen, kinesiotapen en bandageren
Claudicatio Intermittens looptraining



Directe Toegankelijkheid 
Fysiotherapie
Je kunt rechtstreeks bij ons een afspraak 
maken, waarna we door middel van een 
screening beoordelen of je in aanmerking 
komt voor fysiotherapie. Voor een 
afspraak kun je telefonisch contact 
opnemen, een mail sturen dat je graag 
een afspraak wilt maken of je loopt even 
binnen.

Werkwijze
Je kunt een voorkeur uitspreken voor een 
fysiotherapeut. Ook is het mogelijk dat 
wij je bij specifieke klachten bij een 
gespecialiseerde therapeut inplannen. 
Dit om het genezingsproces zo optimaal 
mogelijk te beïnvloeden. 

De eerste afspraak bestaat uit een 
vraaggesprek en een lichamelijk 
onderzoek, om een totaal overzicht van 
je klachtenbeeld te verkrijgen. Aan de 
hand van deze gegevens wordt een 
specifiek behandelplan opgesteld. Je 
gegevens worden direct in de computer 
gezet in een persoonlijk patiëntendossier.

Je mag altijd je dossier inkijken. Het 
dossier is opvraagbaar door derden 
indien je hiervoor schriftelijk toestemming 
verleent. Zonder je toestemming zullen 
wij geen informatie naar anderen dan de 
verwijzend (huis)arts geven.

Tijdens afwezigheid van je behandelend 
fysiotherapeut wordt, bij jouw 
goedkeuring, de behandeling  
overgenomen door een collega 
fysiotherapeut.

Wat moet je meenemen
Indien van toepassing; de verwijzing van 
huisarts of specialist en een geldig 
legitimatiebewijs. Bij iedere volgende 
behandeling het afsprakenkaartje.

Vergoeding
Het is verstandig om de 
verzekeringspolis na te kijken, hoe je 
voor fysiotherapie verzekerd bent. De 
vergoeding is afhankelijk van de 
polisvoorwaarden. Indien je boven je 
budget uit komt of je bent niet verzekerd 
voor fysiotherapie dan krijg je 
rechtstreeks van ons de rekening. De 
tarievenlijst hangt in de wachtkamer. 

Afmelden
Bij verhindering dien je de afspraak 24 
uur van tevoren af te zeggen, anders 
wordt de behandeling bij jou in rekening 
gebracht.

Kwaliteit
Alle fysiotherapeuten binnen FysiQ staan ingeschreven 
in het BIG-register en ze zijn aangesloten bij het 
Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Ze voldoen 
aan alle gestelde voorwaarden van bij- en nascholing, 
tuchtrecht en klachtenregeling. De praktijk is lid van 
het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie 
(KNGF) en is aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en de 
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de 
Sportgezondheidszorg (NVFS).

HKZ
FysiQ fysiotherapie en fitness is HKZ  ISO 9001 
gecertificeerd. Het HKZ-certificaat extramurale 
fysiotherapie biedt een basisgarantie voor kwaliteit. 
De praktijk is zodanig georganiseerd dat er hoge 
kwalitatieve behandelingen gegeven worden, waarbij 
de patiënt centraal staat. Ook is FysiQ als HKZ-
gecertificeerde praktijk altijd bezig met het verbeteren 
van de zorg. 

Klachten
Bij problemen of onduidelijkheden kun je terecht bij je 
behandelend fysiotherapeut. Bij een klacht over de 
behandeling of als je ergens niet tevreden over bent 
verwachten we dat je dat aan ons laat weten. Tevens 
kun je altijd contact opnemen met één van de 
praktijkhouders. Alleen in overleg met jou kunnen we 
naar een passende oplossing zoeken. Mocht dit niet 
naar tevredenheid lukken, dan kun je een klacht 
indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie, 
klachtencommissie, Postbus 248, 3800 AE 
Amersfoort.
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