
Lid van de VvOCM  

Ingeschreven in het kwaliteitsregister 

Zorg voor bewegen 
In de wachtruimte vindt u ook een informa-
tiemap met aanvullende informatie over 
oefentherapie Mensendieck en de gang van 
zaken in de praktijk. Hier vindt u informatie 
over de betalingsvoorwaarden, de tarieven-
lijst, de klachtenregeling en de eerder ge-
noemde privacyregeling. Ook kunt u meer 
informatie vinden over de achtergronden 
van oefentherapie Mensendieck, over onze 
aandachtsgebieden en wat wij doen om de 
kwaliteit van de behandeling te verhogen.  

Daarnaast vindt u op de website meer infor-
matie . 

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze 
gerust stellen. 
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Werkwijze 

Tijdens de eerste behandeling beginnen wij 
met een inventarisatie van uw klacht(en), 
wat wordt gevolgd door een houding- en/
of bewegingonderzoek. Op grond van de 
gegevens over uw klacht(en), dagelijkse  

activiteiten en het houdings– en/of bewe-
gingsonderzoek stellen wij een behandel-
plan op en overleggen dit met u. 

Voor het starten van de behandeling vragen 
wij u met het behandelplan in te stemmen. 
U kunt uiteraard vragen stellen over het be-
handelplan. 

 

Voor het houding– en/of bewegingsonder-
zoek en het uitvoeren van oefeningen tijdens 
de behandeling kan u worden gevraagd dit 
in ondergoed te doen om de houding of be-
wegingen beter zichtbaar te maken. Geeft u 
vooral aan als u hiertegen bezwaren heeft.   

U kunt ook in zwemkleding of een sport-
broekje oefenen. 

 

Werkwijze kinderoefentherapie 

Ouders vullen vooraf of bij de intake een 
intakeformulier over de ontwikkeling van 
hun kind in. Tijdens de eerste behandeling 
wordt een motorisch onderzoek afgenomen. 
Op grond van de intake en het onderzoek 
ontvangen de ouders en de huisarts een ver-
slag met daarin een behandelplan. Na goed-
keuring van de ouders start de behandeling. 
Met kinderen wordt met en zonder schoe-
nen geoefend. Wilt u zorgen voor goede 
(gym-)schoenen. 
 

Wachtruimte 

U kunt bij binnenkomst plaatsnemen in de 
wachtruimte. Wij halen u daar op voor uw 
behandeling. 

 

Privacy 

Voor uw behandeling wordt er een dossier 
aangelegd. Gegevens over uw klacht(en) en 
de relatie met uw dagelijkse activiteiten 
worden samen met uw persoonlijke gege-
vens in uw dossier in de computer opgesla-
gen. 

Wij zijn verplicht er voor te zorgen dat uw 
gegevens veilig worden opgeborgen en dat 
deze niet in onbevoegde handen komen.  

In de wachtkamer vindt u in onze informa-
tiemap uitgebreidere informatie over het 
privacyreglement.  

 

Legitimatie 

Wij zijn wettelijk verplicht om u te vragen 
een geldige identificatie te tonen alvorens de 
behandeling te starten. Wij moeten dit in het 
patiëntendossier registreren. 

 

Verhindering 

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur 
van te voren de afspraak telefonisch af te 
zeggen. Afspraken die niet op tijd zijn afge-
zegd, worden bij u in rekening gebracht 

 

Betaling  

Als cliënt bent u zelf verantwoordelijk voor 
de betaling van de ondergane behandelin-
gen. Controleer bij uw verzekering of een 
behandeling voor vergoeding in aanmerking 
komt. Wordt een behandeling door de ver-
zekeraar vergoed, dan declareren wij deze 
rechtstreeks en hoeft u de rekening niet voor 
te schieten. Komt een behandeling niet voor 
vergoeding in aanmerking dan ontvangt u 
van ons een rekening voor het verschuldig-
de bedrag (zie tarieven). 

 

Tarieven  

Onze tarieven kunt u vinden op het bijge-
voegde inlegvel. Onze tarieven kunt u even-
eens in de wachtkamer en in de behandelka-
mer vinden. 

 

Veranderingen van verzekeringsmaatschap-
pij en/of -pakket dienen tijdig te worden 
gemeld bij de oefentherapeut. Wanneer u dit 
jaar onder behandeling bent of bent geweest 
bij een andere therapeut (fysio-/ manueel-) 
dient u dit kenbaar te maken bij de oefenthe-
rapeut. Dit kan namelijk invloed hebben op 
de vergoeding door uw verzekering. 

 

 


