Zo werken onze fysiotherapeuten

In de particuliere
praktijk

Mensen
met
aandacht

Zo werken onze fysiotherapeuten
Locaties
De fysiotherapeuten van Meander zijn
op de drie locaties in de wijk werkzaam
namelijk:
Meander Paramedisch Centrum
d’r pool, Putgang 6, Kerkrade
Binnen deze locatie zijn behalve fysiotherapeuten ook ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen werkzaam, hierdoor is het mogelijk om u zo
nodig een gecombineerde begeleiding
aan te bieden. Vanuit deze locatie worden
ook groepsbegeleidingen aangeboden
zoals leefstijl coaching en medische
trainingstherapie bijvoorbeeld voor cliënten met (een verhoogd risico op) rugklachten.
Als klant van Meander Paramedisch
Centrum heeft u profijt van de samenwerking met Fitland dat in hetzelfde
complex gelegen is. Uw therapeut kan
samen met de sportinstructeur van Fitland na afronding van de therapie een op
u afgestemd oefenprogramma opstellen.
Binnen Meander Paramedisch Centrum
d’r Pool kan uw afspraak plaatsvinden op
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 19.00 uur.
In overleg met uw therapeut zijn ook
afspraken buiten deze tijden mogelijk.

Zoekt u fysiotherapeutische zorg op het
gebied van preventie of welzijn, dan bent
u bij ons aan het goede adres.
De fysiotherapeut van Meander begeleidt u zodat uw klachten afnemen of
voorkomen kunnen worden. Hierdoor
kunt u beter uw dagelijkse activiteiten
hervatten.
Zij doen dit door u te informeren en te
behandelen, indien nodig samen met
andere collega’s zoals ergotherapeuten,
een multidisciplinaire aanpak dus.

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak of het
annuleren kunt u contact opnemen met
het secretariaat Paramedische Dienst via
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tel. nummer 045 546 74 80 of via e-mail
secretariaatparamedischdienst@mgzl.nl
Als u gebruik van het emailadres maakt
vermeld dan aub een telefoonnummer
waarop wij u kunnen terugbellen.

opgesteld wat gedurende de behandelperiode regelmatig geëvalueerd en mogelijk bij gesteld wordt.

Meander Paramedisch Centrum
Anselderlaan 31, Eygelshoven
Op de Anselderlaan kan uw afspraak
plaatsvinden op maandag t/m vrijdag
van 8.00 -17.00 uur.

Bij de fysiotherapeuten van MeanderGroep kunt u behalve voor algemene
fysiotherapie ook o.a. terecht voor:
• Manuele therapie
• Lymfe-oedeem therapie
• Sport gerelateerde letsels
• Fysiotherapie voor de oudere mens
• Allerlei vormen van taping, zoals lymfetaping , kinesiotape en sporttape
• Ontspanningstherapie
Bovendien kunnen wij gebruik maken
van de deskundigheid van onze overige
collega’s van Meander Paramedische
Dienst bijvoorbeeld van de diëtisten of
ergotherapeuten.

Specialisaties

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak of het
annuleren hiervan kunt u bellen naar
tel. nummer 045 535 18 32.
Gezondheidscentrum Eygelshoven,
Laurastraat 2 - 6, Eygelshoven
In het gezondheidscentrum kan uw afspraak plaatsvinden op maandag t/m
vrijdag van 8.00 -12.00 uur.

Kosten en betalingsvoorwaarden
Afspraak maken:
Voor het maken van een afspraak of het
annuleren hiervan kunt u bellen naar
tel.nummer 045 545 62 93 tot 12.00 uur
en tel.nummer 045 535 18 32 de hele dag.

Chronische fysiotherapie is na de eerste
20 behandelingen is opgenomen in de
basisverzekering van uw zorgverzekering, fysiotherapie voor kinderen is ook
opgenomen in de basisverzekering.
Voor het overige maakt fysiotherapie
deel uit van veel aanvullende pakketten
van de zorgverzekeraars. U kunt dit nalezen in uw polis of hierover informeren
bij uw verzekeringsmaatschappij of het
secretariaat van de paramedische dienst
via tel. nummer 045 546 74 80.

Wat staat u te wachten
Tijdens de eerste behandeling zal de fysiotherapeut uitgebreid met u bespreken wat u klachten zijn, uw medische
situatie e.d. Op basis van deze gegevens
wordt samen met u een behandelplan
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U dient zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden.
Over de tarieven voor een consult kan
uw fysiotherapeut u informeren. Bovendien hangen deze op in de wachtkamer
of zijn te verkrijgen bij de balie (Paramedisch Centrum d’r Pool).

Als dit niet gebeurd is brengen we de
kosten bij u in rekening.
- U als klant bent er verantwoordelijk
voor dat uw fysiotherapeut steeds
over de correcte verzekeringsgegevens beschikt.
Huisregels

Als uw consult met de fysiotherapeut
door uw verzekering wordt betaald declareert MeanderGroep dit automatisch
bij uw verzekeraar, u heeft hier geen
omkijken naar. Wel blijft u als klant altijd
verantwoordelijk voor het voldoen van
de rekening, dus mocht uw verzekeraar
om welke reden dan ook niet betalen
dan ontvangt u een factuur van ons.

Om uw begeleiding en die van de andere
klanten zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels
opgesteld.
Algemeen
Uiteraard staat het belang van u als
klant bij ons altijd voorop.
Vanaf 1 juni 2009 is de praktijk verplicht
u om uw legitimatie te vragen. Zou u zo
vriendelijk willen zijn een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij uw eerste bezoek? Dit kan een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart zijn.
Het is prettig als u ieder consult een
handdoek meeneemt en uw afsprakenkaartje. U bent zelf verantwoordelijk voor
uw eigendommen.
Als u een afspraak heeft hoeft u zich
niet meer te melden (als u de fysiotherapeut in d’r pool bezoekt gaarne wel bij
de balie melden), u kunt plaatsnemen
in de wachtkamer. De fysiotherapeut
komt u ophalen.
Indien u een afspraak niet kunt nakomen,
dient u deze 24 uur van te voren af te
zeggen. Voor afspraken in d’r Pool kan

Als u het consult zelf moet betalen gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
- u ontvangt van een factuur van MeanderGroep die u binnen 30 dagen moet
betalen.
- Indien u niet binnen 30 dagen betaald
heeft sturen wij een betalingsherinnering, waarna u nog 14 dagen de tijd
heeft om deze te betalen.
- Meander zal een incassoprocedure
opstarten als u de herinneringsfactuur niet betaald heeft. De kosten
hiervan en de rente vanaf 30 dagen na
de eerste factuur zijn voor rekening
van de klant. De rente is gelijk aan de
wettelijke rente.
- Afspraken dienen minimaal 24 uur
van te voren geannuleerd te worden.
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dit via tel. nummer 045 546 74 80, voor
afspraken op de Anselderlaan of het gezondheidscentrum Eygelshoven kan dit
via tel. nummer 045 535 18 32. De zorgverzekering vergoedt de niet-nagekomen
afspraak niet. MeanderGroep is verplicht
de consultkosten bij niet tijdig afmelden
bij u in rekening te brengen.
De diagnose, de behandeldoelen en de
behandelstrategie worden met u besproken. Een behandeling wordt alleen
gestart als u hiervoor toestemming geeft.
Als u kiest voor een bepaalde fysiotherapeut zullen wij dat altijd respecteren.
Wij adviseren u gebruik te maken van de
aanwezige specialisaties in de praktijk, dit
bevordert het behandelingsresultaat.
Als een derde, bv een stagiaire, bij de
behandeling aanwezig wilt zijn zullen
wij hiervoor altijd vooraf toestemming
aan u vragen.

Onheus gedrag kan, in een uiterste situatie, leiden tot het stopzetten van uw
behandeling.
Indien het voor u niet mogelijk is om de
praktijk te bezoeken kan de fysiotherapeut u ook thuis bezoeken. Ook dit gebeurt op afspraak.
Wij verzoeken u vriendelijk om niet te
roken tijdens het bezoek van uw fysiotherapeut.
Het kan gebeuren dat de fysiotherapeut
zich bij u thuis niet veilig voelt in het bijzijn van uw huisdier. Hij of zij kan u dan
verzoeken uw huisdier naar een andere
ruimte te brengen of maakt hierover
andere afspraken met u. Indien er geen
oplossing gevonden wordt kan dit leiden
tot het stoppen van onze zorgverlening
in de thuissituatie volgens de zorgweigeringsprocedure.

Hoe gaan we met elkaar om?
Alle Meander medewerkers en stagiaires, zoals de fysiotherapeut en de
receptionisten, dienen zich respectvol
tegenover u als klant en uw eventuele
begeleiders te gedragen. Zij hanteren
de ‘Meandermanieren’, hierover is een
folder te verkrijgen via het secretariaat
paramedische dienst.
Van u als klant verwachten wij dat u zich
respectvol gedraagt tegenover alle aanwezigen in de praktijk, dus zowel tegenover Meander medewerkers als tegenover andere klanten.

Klachten
De fysiotherapeuten van Meander hebben aandacht voor hun klant en hebben
kwaliteit van hun dienstverlening hoog
in het vaandel staan. Desondanks kan
het voorkomen dat u niet tevreden bent.
Wij vragen u om dit zo snel mogelijk
met uw therapeut te bespreken. Alleen
zo kunnen wij kijken of we aan uw wensen tegenmoet kunnen komen. Vindt u
dit niet prettig neem dan contact op met
de manager van de paramedische dienst.
Voor het indienen van klachten is de pro-
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cedure klachtenbehandeling klanten
MeanderGroep Zuid-limburg van toepassing. De folder hierover: ‘Ontevreden of klachten’ kunt u downloaden via
www.meandergroep.com/contact/klachten, opvragen bij het secretariaat van
Meander Paramedische Dienst via tel.
nummer 045 546 74 80 of via e-mail
secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl,
of bij de klachtencommissie van Meander via tel. nummer 045 561 61 10 of via
e-mail klachtencommissie@mgzl.nl.

contact opnemen met het secretariaat
Meander Paramedische Dienst via tel.
nummer 045 546 74 80 of via e-mail
secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl.
Via deze contactgegevens kunt u ook
alle genoemde documenten opvragen.

Privacy
Uw privacy zal worden gerespecteerd.
Alles wat u met uw fysiotherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke
toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven.
Indien we in het kader van uw begeleiding willen overleggen met uw (huis)arts of een andere hulpverleners zullen
we hiervoor voorafgaand toestemming
aan u vragen en dit ook in dossier noteren. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen we naar het document ‘privacyreglement wbp mgzl’. Het
secretariaat van de paramedische dienst
kan u hiervan een exemplaar verstrekken.
Contact
Heeft u na het lezen van deze brochure
nog vragen dan kunt u deze stellen aan
uw fysiotherapeut of u kunt hierover
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80 - M 100 - Y 40 - K 10
MeanderGroepCZuid-Limburg
bestaat uit:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meander Beschut
Beschermd
Wonen
C 0 - M 100en
- Y 100
-K5
Meander Thuiszorg
Meander Kraamzorg
Meander Jeugdgezondheidszorg
Meander Paramedische Dienst
Meander Maatschappelijke Dienstverlening
Meander Zorgservice
Meander Wonen
Meander Winkel/Uitleen
Meander Werk
Ondersteuning Informele Zorg

Klantenservice
T 0900 699 0 699 (lokaal gesprekstarief)
Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Correspondentieadres
Postbus 2690, 6401 DD Heerlen

OKT13

info@meandergroep.com
www.meandergroep.com

Meander Paramedische Dienst maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

