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Nieuws zorgverzekeringen 2018

Per 1 januari kunt u weer overstappen van zorg-
verzekeraar of uw aanvullende pakket aanpassen.
Informeer u goed over de verschillende polissen!
Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed 
vanuit de aanvullende verzekering, dus kijk goed 
na of u een aanvullende verzekering heeft  en 
hoeveel behandelingen fysiotherapie vergoed 
worden. Wij adviseren 20 behandelingen.

Heeft  u een operati e ondergaan of een chronische 
aandoening dan wordt fysiotherapie vanaf de 20e 
behandeling vanuit de Basisverzekering vergoed. 
De eerste 20 behandelingen komen ten laste van 
de aanvullende verzekering. Fysiotherapie voor 
jongeren beneden de 18 jaar wordt helemaal ver-
goed vanuit de Basisverzekering.

Opbrengst MCD-run 2017

De opbrengst van de MCD-run 2017 bedraagt 
2000 euro voor het Ommetje, korte bewegwijzerde
wandelroutes rond Dwingeloo.

Hoofdpijn/Duizeligheid?
Een vervelende kwaal met veel impact op uw 
dagelijks leven. Heeft  u regelmati g last van hoofd-
pijn? Misschien kunt u er eens een fysiothera-
peut naar laten kijken, want eigenlijk hoort u niet 
regelmati g last van hoofdpijn te hebben. Voor een 
aantal soorten hoofdpijn kan een fysiotherapeut 
wel degelijk het verschil voor u maken. Zeker als 
de hoofdpijn ontstaat door spierspanning, een 
blokkade uit de nek, door een verkeerde houding 
of stress. Bij draaiduizeligheid kan fysiotherapie ook 
zinvol zijn. Fysiotherapie kan helpen om de oorzaak 
weg te nemen of er beter mee om te leren gaan. 
     
Nieuw: Whats App Fysio
Pijntje? WhatsApp Fysiotherapie?! 
Grati s, snel en professionele informati e van 
Fysiotherapie Dwingeloo via WhatsApp! 
Heeft  u een vraag, wilt u een afspraak maken of 
wilt u ti ps over een pijnklacht/blessure? 
Stuur een WhatsApp-berichtje naar: 
Laura: 06-51683272    Tineke: 06-13401009
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Tot slot wensen we u 
fi jne feestdagen 

en een gelukkig en gezond 2018!
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en een gelukkig en gezond 2018!Nieuw: Bedrijfsfi lm Fysiotherapie Dwingeloo: htt ps://vimeo.com/230570546/c73ded38d1

Inloopspreekuur en sportf ysiotherapie

Wist u dat collega Rianne Hoogeveen elke 
maandagavond van 19.15-20.00 grati s inloop-
spreekuur heeft  bij sporthal de Hulschebos voor 
(sport) blessures. Zij is SportFysiotherapeute i.o.
Op donderdagavond is er ook een inloop-
spreekuur (18.00-18.30) 
bij sportschool Go4It door Laura Nijsingh.


