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Fysiotherapie 
 

Praktijk 
informatie 
Bekkenfysiotherapie 

Diabetes-COPD-Hartrevalidatie  

Fysiotherapie aan huis 

Knie + heuprevalidatie 

Geriatriefysiotherapie 

Haptotherapie 

Manuele therapie 

Medische trainingstherapie 

Ontspanningstherapie 

Pijnrevalidatie 

Sportfysiotherapie 

Kaakgewricht 

Schouderrevalidatie  
Dry-needling 

 
Praktijk voor fysiotherapie en manuele 
therapie Wantveld 
Wantveld 9, 2202 NS Noordwijk 
Telefoon: 071 – 3619345 
E-mail: fysiotherapie@wantveld.nl 
Website: www.wantveld.nl 

Afspraak maken: 
Ma t/m vrij 8.30 – 17.30 uur 
Zat            8.30 – 12.30 uur 
 
Lid van: 

 Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie 

 Nederlandse vereniging voor fysiotherapie in 
de Tandheelkunde,  in de Geriatrie, in de 
Sportgezondheidszorg, voor Manuele 
Therapie, Bekkenproblematiek en Bedrijfs- en 
arbeidsfysiotherapie 

 Vereniging van Haptotherapeuten  
 
Samenwerking : 
Wij werken samen in diverse regionale en landelijke 
zorgnetwerken, zoals Parkinsonnet  en 
schoudernetwerk 

 
Administratie/ assistentes 
Ellen van Dam 
Lia van Gameren 
Monique de Ruiter 
Simone van der Meulen 
Trees Berends 
Willy Smit 
Ellen van der Meij (OCA: 071 - 3647012) 

 

 
Fysiotherapeuten 
Alle fysiotherapeuten zijn gediplomeerd en BIG 
geregistreerd. Vrijwel alle zijn gespecialiseerd op 
deel gebieden van de fysiotherapie.  

Aaron Schouten 
Sportfysiotherapie, knie + heup revalidatie, 
pijnrevalidatie 

Arthur van de Wel 
Manueeltherapeut, schouderklachten + revalidatie 
(lid Schouder Netwerk) 

Erica Zonneveld 
Fysiotherapie aan huis, Geriatrie fysiotherapeut, 
valpreventie 

Ingrid Hoek 
Fysiotherapie aan huis, valpreventie 

Jaap Heerikhuisen 
Sportfysiotherapie, knie + heup revalidatie, (lid 
traumatologie) 
Jack Frauenfelder 
Manueeltherapeut, COPD, kaakgewricht 

Keesjan Heerikhuisen 
Fysiotherapie aan huis / herstellingsoord De Kim, 
Fysio Fit 
Marceline van der Plas – Willekens  
Manueeltherapeut, hartrevalidatie, Claudicatio 
Intermittens 
Mieke van Batum  
Haptotherapeut, therapie bij spanningsklachten, 
pijnrevalidatie 

Rianne Kempe  
Bekkenfysiotherapeut, incontinentie 

Rolf Groen 
Manueeltherapeut, Kaakgewricht, pols-hand 
klachten 

 

 
Fysiofit Fitness 
U werkt onder begeleiding van een fysiotherapeut in 
onze moderne oefenzaal aan uw persoonlijke 
trainingsdoelen. Iedere maandag- of 
donderdagavond. 
 
Vraag meer informatie en tarieven bij de balie of kijk 

op www.wantveld.nl.  

 
Pijnrevalidatie 
Hebt u al langere tijd pijnklachten (langer dan drie 
maanden) en hebben eerdere behandelingen niet 
of nauwelijks geholpen? Wellicht kan ons  OCA-
pijnrevalidatieprogramma u helpen. 
 
Bel voor meer informatie naar  071 – 364 70 12 of 
kijk op www.wanteld.nl 
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Claudicatio Intermittens  

Neurorevalidatie 
 



  Ons team staat voor u klaar! 
 
In deze folder leest u over de mogelijkheden in onze praktijk. U kunt rechtstreeks of via een 
verwijzing van huisarts of specialist bij ons een afspraak maken. Wij bieden u een optimale en 
persoonlijke begeleiding.  

 

 Voorkeuren 
Heeft u voorkeur voor een mannelijke of 
vrouwelijke fysiotherapeut? Laat het ons 
weten dan houden wij daar zoveel mogelijk 
rekening mee.  
 
Een afspraak afzeggen 
Zeg uw afspraak uiterlijk 24 uur van te voren - 
op maandag vóór 10:00 uur - af. In de tijd die 
voor u is gereserveerd kan dan een andere 
patiënt ingepland worden. U kunt uw afspraak 
telefonisch of aan de balie annuleren. Bij niet 
(tijdig) afzeggen brengen wij €20,- bij u in 
rekening. Deze kosten kunt u niet declareren 
bij uw zorgverzekeraar. 
 
Bij afwezigheid fysiotherapeut   
Als uw fysiotherapeut onverwachts afwezig is 
(ziekte) bellen we u voor een nieuwe 
afspraak. In geval van geplande afwezigheid 
van uw fysiotherapeut  (vakantie/cursus) 
bieden wij u – als het nodig is - een 
vervangende fysiotherapeut.  U bent natuurlijk 
vrij om van dit aanbod gebruik te maken of uw 
therapie pas te vervolgen als uw 
fysiotherapeut weer aanwezig is. De keuze is 
aan u. 
 
Vergoeding uit het aanvullend pakket 
Fysiotherapie wordt in principe vergoed vanuit 
uw aanvullend pakket.  
De inhoud van uw pakket is grotendeels 
bepalend voor de vergoeding van het aantal 
zittingen. Raadpleeg van te voren altijd uw 
polisvoorwaarden hiervoor. 
Wij hebben contracten met de meeste 
zorgverzekeraars, zodat de declaratie 
rechtstreeks naar de zorgverzekeraar kan. 
Voor zittingen die niet vergoed worden krijgt 
uzelf de rekening. Een overzicht van deze 
tarieven hangt bij de balie. 

 

Vergoeding uit de basisverzekering 
Alleen in de volgende gevallen wordt 
fysiotherapie vergoed vanuit de 
basisverzekering.  
Kinderen tot 18 jaar: 

 de eerste 18 zittingen (daarna uit 
aanvullend pakket) 

 bij een chronische indicatie* alle 
medische noodzakelijk zorg 

Bij 18 jaar en ouder: 

 vanaf de 21 zitting bij een chronische 
indicatie* alle medisch noodzakelijke 
zorg 

* Een chronische indicatie staat op de ‘lijst 
chronische aandoeningen’ die door de 
overheid is opgesteld. 
 
Betalingsvoorwaarden 
Als u bij ons therapie volgt dan gaat u met 
onze praktijk een overeenkomst aan. Dit 
betekent dat u verantwoordelijk bent voor de 
betaling van de zittingen. Dat kan door het 
afsluiten van een zorgverzekering die de 
kosten dekt of door zelf de factuur te betalen. 
Onze betalingsvoorwaarden vindt u op de 
website.   
 
Waar kunt u terecht met uw eventuele 
klachten over de behandeling? 
Heeft u een klacht over uw therapie of bent u 
ergens niet tevreden over, dan rekenen we 
erop dat u het ons vertelt. U kunt ervan op 
aan dat we uw klacht serieus nemen en 
vertrouwelijk behandelen. Het is tenslotte in 
ons beider  belang om een passende 
oplossing te vinden.  
U kunt uw klacht ook met de ombudsvrouw 
van het gezondheidscentrum bespreken of 
indienen bij de klachtencommissie. Meer 
informatie hierover leest u in onze 
klachtenregeling. U kunt de klachtenregeling 
aanvragen bij de balie of nalezen op onze 
website.  

 

Fysiotherapie zonder verwijzing van een 
(huis)arts  
Ook zonder verwijzing kunt u bij een 
fysiotherapeut terecht. Dit heet directe 
toegankelijkheid fysiotherapie (DTF). Bij uw 
eerste afspraak bekijkt de fysiotherapeut 
allereerst of een fysiotherapeutische 
behandeling zin heeft bij uw klacht. Is het 
antwoord op die vraag: ‘Ja’, dan volgt 
aansluitend de intake. Uw huisarts krijgt 
hiervan een bericht. Uiteraard alleen met uw 
goedkeuring.  
 
De intake: Uw klacht in kaart brengen 
De eerste zitting begint altijd met een intake. 
Bij een intake wordt uw klacht goed in kaart 
gebracht door middel van een vraaggesprek 
en een lichamelijk onderzoek. Naar aan-
leiding van de uitkomsten bespreekt de 
fysiotherapeut met u het behandelplan. Als 
er nog informatie ontbreekt, nemen we – met 
uw goedkeuring – contact op met uw 
(verwijzend) arts. Het kan ook gebeuren dat  
wij u doorverwijzen naar een collega, arts of 
specialist.  
 
Meenemen bij uw eerste afspraak: 

 De verwijzing van huisarts/specialist 
indien van toepassing  

 Een geldig legitimatiebewijs 
 

  

Verslag verwijzend arts 
Uw (verwijzend) arts krijgt aan het eind van 
de behandelserie een verslag. Soms is het 
goed om ook tussentijds een verslag te 
maken. Dit gebeurt alleen met uw 
goedkeuring. U mag het verslag ook zelf 
inzien.  
 

 
 

 

 

 


