
Géén verwijzing meer nodig! 

U hebt geen verwijsbrief van uw huisarts of 

specialist nodig om ons te bezoeken. Tijdens 

uw eerste afspraak onderzoekt de 

fysiotherapeut of hij/zij u kan helpen bij uw 

hulpvraag. Is dat het geval dan brengen we 

(na uw toestemming) uw huisarts hiervan op 

de hoogte. Eventueel vragen we aanvullende 

informatie op bij uw huisarts. 

Vergoeding door verzekeraar 

Meestal wordt fysiotherapie vergoed uit de 

aanvullende verzekering. Een beperkt aantal 

aandoeningen wordt vergoed uit de 

basisverzekering. Controleer vooraf hoe u 

verzekerd bent. Wij hebben met bijna alle 

zorgverzekeringsmaatschappijen een  

contract, waardoor wij uw behandelingen 

rechtsreeks kunnen factureren. Wanneer we 

niet rechtstreeks kunnen factureren of u 

overschrijdt het toegestane aantal 

behandelingen, dan ontvangt u van ons, aan 

het begin van de volgende maand, een 

rekening en een begeleidend schrijven. 

Klachtenregeling 

De fysiotherapeuten binnen onze praktijk 

vallen onder de klachtenregeling van de 

KNGF. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor 

diefstal en/of het zoekraken van 

kledingstukken e.d.. 

 

Privacy 

Wij hanteren binnen de praktijk het 'Privacy 

reglement' Deze kunt u inzien op onze 

website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provitaal Fysiotherapie Meeden  

Meidoornlaan 2, 9651 AX  Meeden 

Telefoon: (0598) 61 31 72 

Website: www. provitaal.nl 

E-mail: info@provitaal.nl 

 

 

 

 

 

 

Voor uw vitaliteit! 

 

 

 

 

     

 Fysiotherapie 

Manuele Therapie 

Kinder Manuele Therapie 

Bekkenfysiotherapie 

Oncologische Fysiotherapie  

Oedeemtherapie 

Ademtherapie 

Dry Needling Therapie 

     Trainingstherapie 

Revalidatie 

Orthomoleculaire Therapie 
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Uw lichamelijke gezondheid telt! 

Uw lichamelijk klachten belemmeren u in uw 

bewegen of u wilt met preventief advies 

verantwoord gaan bewegen. Hiervoor hebt  

u een afspraak gemaakt met een van onze 

therapeuten. De komende tijd wordt u 

daarvoor door ons lichamelijk behandeld.  

Het doel is dat u zo snel en zo goed mogelijk  

weer gaat functioneren in uw bewegen. 

Met deze folder informeren we u over onze 

praktijk. Mocht u vragen hebben dan kunt u 

deze uiteraard altijd aan uw fysiotherapeut 

stellen.   

 

 

 

 

 

 

Een behandeling op maat 

Iedere lichamelijke situatie vraagt om een 

passende behandeling. Daarom ontwikkelen 

wij voor u een behandelplan op maat met uw 

wensen, uw lichamelijke situatie en uw 

mogelijkheden. 

 

 

Specialisaties 

Naast de reguliere fysiotherapie 

hebben we de volgende specialismen 

in huis: 

 

* Manuele therapie (OMT en SOMT) 

* Kinder manuele therapie bij HFCS 

* Bekkenfysiotherapie 

* Oncologische fysiotherapie 

* Oedeemtherapie 

* Ademtherapie 

* Dry needling 

* Trainingstherapie en revalidatie 

* Zwanger- en Moederfit 

* Babymassage 

 

Hierbij maken we gebruik van 

verschillende behandelmethodieken die 

individueel of in groepen 

(beweegprogramma’s) plaats vinden. 

 

* Orthomoleculaire Therapie 

  ‘De Voedingsbron’ 

Voor uitgebreide informatie over onze 

specialisaties verwijzen wij u graag naar 

onze website 

Openingstijden 

We zijn geopend op:  

maan- /dinsdag; 08:00-21:00 uur, 

woens-/donderdag; 08:00-20:00 uur, 

vrijdag tot 18:00 uur.  

Telefonisch kunt u ons het beste 

bereiken tussen 08:00 en 12:00 uur. 

 

 

 

 

 

Uw behandeling 

Voor de behandeling vragen we u een 

zorgpas, legitimatie en handdoek mee 

te nemen. Voor de Medische Training 

Therapie adviseren wij u schone niet 

aflatende sportschoenen. Bij koorts en 

niet algeheel welbevinden verzoeken 

we u de behandeling af te zeggen. De 

behandeling kan dan uw gezond- 

heidstoestand nadelig beïnvloeden.  

Afspraak afzeggen 

Het kan voorkomen dat u een 

afspraak moet afzeggen. U kunt dit 

kosteloos tenminste 24 uur van te 

voren afmelden. 


