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Fysiotherapie
Cesartherapie
Praktijkfolder 

Openingstijden
Maandag 08.00 — 18.00  uur
Dinsdag 08.00 — 18.00  uur
Woensdag 08.00 — 17.00  uur
Donderdag 08.00 — 18.00  uur
Vrijdag 08.00 — 17.00  uur

Afspraak maken
Afspraken kunt u bij de centrum-
assistente maken.

Adresgegevens
Briandlaan 11 (4e verdieping)
2037 XE Haarlem

Postadres:
Postbus 4090
2003 EB Haarlem

023-5361467
www.gcschalkwijk.nl 
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Fysiotherapie
Cesartherapie
Praktijkfolder 

Deze folder geeft u praktische 
informatie over fysiotherapie binnen 
Gezondheidscentrum Schalkwijk, om 
uw behandeling zo prettig en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen.

Eerste afspraak
De centrumassistente vraagt bij de 
aanmelding naar uw persoonlijke 
gegevens (naam-adres-woonplaats) en 
uw verzekering.

Voor uw eerste afspraak neemt u mee:
•  eventueel de verwijsbrief van de arts
•  een geldig identiteitsdocument 
 (bijv. rijbewijs of ID-kaart)

Tijdens het eerste bezoek zal er gevraagd 
worden naar uw aandoening. 
Hierna zal het onderzoek plaatsvinden. 
Het kan zijn dat u zich daarvoor 
gedeeltelijk moet uitkleden.
Naar aanleiding van de resultaten van dit 
onderzoek wordt een behandelplan   
opgesteld en met u besproken.

Eventueel vragen wij u een of meerdere 
vragenlijsten (digitaal) in te vullen als 
onderdeel van het onderzoek. 

Zonder verwijzing van de 
(huis)arts 
De fysio– en oefentherapeut Cesar zijn 
‘direct toegankelijk’, dat wil zeggen dat u 
geen verwijzing van een arts nodig heeft.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysio- 
of oefentherapeut te gaan, dan wordt door 
de therapeut tijdens de eerste afspraak 
vastgesteld of u bij de juiste hulpverlener 
bent. Zo niet, dan verwijzen wij u door naar 
een collega-therapeut of huisarts.

Afspraak afmelden 
Indien u een afspraak, om welke reden dan 
ook niet na kunt komen, dient u dit 24 uur 
voor de afgesproken behandeling te melden.
Afspraken die niet of te laat worden 
afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn 
binnen onze praktijk staan geregistreerd 
in het Centraal KwaliteitsRegister (CKR) van 
het KNGF. De oefentherapeute Cesar 
is geregistreerd in het kwaliteitsregister 
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck (VvOCM). 

De praktijk is sinds 2012 HKZ/ISO 9001 
gecertificeerd.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden zijn na te lezen op 
www.gcschalkwijk.nl.

Onze diensten 
•  Fysiotherapie
•  Cesartherapie/Oefentherapie
•  Psychosomatische fysiotherapie
•  Psychosomatische oefentherapie
•  Medical Taping
•  Samenwerkingsprogramma’s voor  
 specifieke doelgroepen 

Therapeuten
Annet de Jong Psychosomatische
  fysiotherapie
Frank van het Kaar Fysiotherapie
Sieb Makelaar Fysiotherapie
Ingeborg Schilderman  Psychosomatische
  oefentherapie Cesar
Paula Stam Fysiotherapie

Samenwerking
Het is in het gezondheidscentrum 
gebruikelijk dat, na uw toestemming, 
regelmatig overleg plaatsvindt met de 
verwijzer en eventueel andere betrokken 
hulpverlener(s).

Klachtenregeling 
Mocht u niet tevreden zijn of u heeft een 
klacht over de bejegening door of 
behandeling van uw fysio– of oefentherapeut, 
dan kunt u dit bespreken met uw therapeut.
Indien dit niet naar tevredenheid wordt 
afgehandeld kunt u een klacht indienen via 
het klachtenformulier. 
(Op te vragen bij de centrumassistente of te 
downloaden via www.gcschalkwijk.nl).


