Praktijkfolder Arjen de Vrijer

Welkom in mijn praktijk

Ik ben Arjen de Vrijer en ben sinds 1979 geregistreerd als fysiotherapeut, algemeen practikus.
Verder heb ik mij gespecialiseerd op de volgende gebieden:
Manuele Therapie
Dry needling, IMS
Acupunctuur
Chronische pijnklachten
Samen met de patiënt wordt bepaald met welke behandelmethode het beste resultaat behaald kan
worden, met inachtneming van de richtlijnen van de beroepsvereniging KNGF. De behandeling is
persoonsgericht, veelal “hands-on”. Niet het toepassen van technieken staat voorop (dit zijn slechts
middelen), maar het inspelen op het totale klachtenbeeld.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8.00u tot 18.00 uur
Afspraken voor ’s avonds en in het weekend worden in overleg gemaakt.

Contact:
Adres: Tweede Boerhaavestraat 38 hs, 1091 AN Amsterdam
Telefonisch is de praktijk bereikbaar op 06-53140048
Of via de mail: info@arjendevrijerfysio.nl of atdevrijer@gmail.com
Aanmelden:
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw persoonsgegevens, uw BSN nummer, verzekering en evt.
uw verwijsbrief.
Tijdens de eerste afspraak zal er een onderzoek gedaan worden. Naar aanleiding van de resultaten
zal een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal
behandelingen omvatten en zal met u besproken worden.
DTF:
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend onderzoek.
Dit betekent dat een verwijzing van huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
Met toestemming van de patiënt wordt er, indien nodig, contact opgenomen met de huisarts.
Afmelden:
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de
afgesproken behandeling gemeld te worden. Indien dit niet gebeurt zal de behandeling bij u in
rekening gebracht worden. Natuurlijk zijn er onvoorziene omstandigheden waarbij van deze regel
kan worden afgeweken.
Kwaliteit:
Voor de genoemde specialisaties ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF en de
NVMT. Voor de Acupunctuur geldt dat ik ben aangesloten bij de NVA.
Privacy:
De praktijk beschikt over afgesloten behandelkamers waar uw privacy gewaarborgd is.
Er wordt een registratie van uw medische en administratieve gegevens bijgehouden.
Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
U heeft altijd recht op informatie en inzage in uw behandeldossier.
Uw dossier wordt bewaard in het archief en de fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen
gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
Klachten:
De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling conform de richtlijnen van het KNGF.
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of de behandeling van de
fysiotherapeut kunt u een klacht indienen.
U vindt hierover informatie in de folder in de wachtkamer.
Vergoeding:
Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Om te weten of uw zorgverzekering de
behandelingen vergoedt kunt u uw polis raadplegen. Als de behandelingen niet vergoed worden
hangt er een prijslijst met de tarieven in de wachtkamer.
Actuele zaken:
Voor het actuele nieuw verwijs ik u naar de website:
www.arjendevrijerfysio.nl

