
Aanmelden voor fysiotherapie:  
    
De  fysiotherapeut is voor iedereen  
rechtstreeks toegankelijk, u heeft dus in  
principe geen verwijsbrief van uw   
arts nodig voor een 
fysiotherapeutischebehandeling.  
 
U kunt zich aanmelden op een van de 
volgende manieren:  
 
 Telefonisch: 0599-582235  
 Langskomen op de locatie naar keuze  
 Per e-mail: info@trifysio.nl  
 
Behandeling aan huis  

 

Op verzoek van de huisarts of  

verwijzend specialist kan de behandeling 

bij u aan huis plaatsvinden  

Onze Specialisaties:  
     
 Manuele therapie   
 Bekkenfysiotherapie  
 Kinderfysiotherapie   
 Lymfoedeemfysiotherapie  
 Dry needling  
 Beweegprogramma’s COPD en DM 
  Fysiofitness  
 
 
KNGF Geregistreerd  
  
Al onze fysiotherapeuten zijn  
aangesloten bij het Koninklijk   
Nederlands Genootschap voor   
Fysiotherapie en staan geregistreerd in 
het kwaliteitsregister CKR.  Dit houdt in 
dat onze kwaliteit  gewaarborgd is door 
regelmatige bijscholing en het volgen van 
diverse gecertificeerde opleidingen.  
 
 
Voor verdere informatie: 
 
 Bezoek onze website: www.trifysio.nl 
 Volg ons op facebook  
(tri fysio– fysiotherapie) 
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Wat gebeurt er tijdens eerste afspraak  

   

Tijdens de eerste zitting zal de intake 

plaatsvinden. Om een indruk te krijgen 

van  uw hulpvraag wordt er begonnen 

met een vraaggesprek, de anamnese. 

Hierin wordt gevraagd naar uw huidige 

en eerder doorgemaakte aandoeningen, 

ziekten en klachten.  Vervolgens vindt er 

een lichamelijk    onderzoek plaats.  Aan 

de hand van deze gegevens wordt een 

fysiotherapeutische diagnose gesteld.   

 

Het verdere verloop  

 

Afhankelijk van het onderzoek en de  

eerste behandeling(en) wordt samen 

met u bepaald hoe het verloop van de 

therapie eruit zal zien. Er wordt samen 

met u een behandelplan opgesteld.  

 

De behandeling zal plaatsvinden in de 

praktijk in TerApel, Nieuw Weerdinge of 

Sellingen  of  aan huis. 

Voor aanvullende trainingstherapie 

beschikt de praktijk in Ter Apel over een 

ruime oefenzaal. Daarnaast is er de 

mogelijkheid voor trainen onder 

fysiotherapeutische begeleiding in 

sportschool SportPlaza in Ter Apel  

(Viaductstraat 59) 

Declaratie van de behandelingen  

 

De declaratie van de zittingen 

fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de 

zorgverzekeraar. Vergoeding wordt betaald 

vanuit de aanvullende verzekering. Indien 

achteraf blijkt dat u meer behandelingen 

heeft gehad dan door uw aanvullende 

verzekering vergoed wordt, krijgt u alsnog 

een factuur voor de gemaakte kosten. De 

factuur dient binnen 14 dagen na 

factuurdatum te worden voldaan. Indien u 

in verzuim verkeert, is Tri Fysio gerechtigd 

incassomaatregelen te treffen, dan wel 

derden daarmee te belasten. Alle met de 

incasso van gedeclareerde bedragen 

gemoeide kosten (met inbegrip van 

buitengerechtelijke incassokosten) komen 

voor rekening van u.   

 

 

Onze praktijk heeft contracten met 
alle zorgverzekeraars in  

Nederland.  

 

Klacht over uw fysiotherapeut? 
 
Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut 
er alles aan om de behandeling en het 
contact zo prettig mogelijk te laten 
verlopen. Toch kan het gebeuren dat u 
ontevreden bent of een klacht heeft. 
Bijvoorbeeld over de behandeling of 
over de manier waarop uw 
fysiotherapeut of een 
praktijkmedewerker met u omgaat. De 
meest eenvoudige en snelste manier is 
om uw klacht rechtstreeks te bespreken 
met de fysiotherapeut. U kunt samen 
overleggen hoe de klacht is ontstaan en 
hoe het probleem opgelost kan worden. 
Soms blijkt het om een misverstand te 
gaan. 
Vindt u het lastig om de klacht direct te 

bespreken? U kunt ook een afspraak 

maken op een later tijdstip en iemand 

die u vertrouwt meenemen, om u te 

helpen uw klacht te bespreken. U kunt 

ook gebruik maken van de 

klachtenfunctionaris van de 

zorgaanbieder.  De onafhankelijk 

klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, 

geeft advies over het indienen van een 

klacht, helpt bij het formuleren ervan en 

zoekt naar een oplossing.  


