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Nieuws zorgverzekeringen 2019

Voor 1 januari kunt u weer overstappen van 
zorgverzekeraar of uw aanvullende pakket aan-
passen. Informeert u goed over de verschillende 
polissen! 

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen ver-
goed 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 
vergoed vanuit de Basisverzekering.

Neurorevalidati e     
De gevolgen van een CVA (beroerte), Parkinson, 
MS en dementi e kan het dagelijkse leven van 
pati ënten en hun partners ernsti g beïnvloeden. 

Door het letsel is het denken en doen verstoord. 
Dit kan tot gevolg hebben dat iemand minder goed 
kan functi oneren waardoor de kwaliteit van leven 
vermindert. Tineke Agterbosch is gespecialiseerd in 
de revalidati e bij neurologische klachten. 

We werken ook samen 
met de ergotherapeut.
De therapie zal indien 
nodig in de thuissituati e 
worden uitgevoerd, 
maar kan ook plaats 
vinden op de prakti jk. 

NIEUW
Per 1 januari wordt fysiotherapie bij COPD-
pati ënten vergoed vanuit de basisverzekering. 
Het aantal vergoede behandelingen is afh ankelijk 
van de ziektelast. 

Bij Fysiotherapie Dwingeloo is het mogelijk voor 
mensen met COPD (alle GOLD classes ) om een be-
weegprogramma te volgen. Fysiotherapeute Laura 
Nijsingh heeft  zich hiervoor speciaal geschoold. 

Er wordt een 
beweegprogram-
ma, speciaal op 
maat gemaakt, 
bestaande uit 
een combinati e 
van conditi e- en 
krachtt raining. 

Sportarts

Spreekuur Sportarts in Medisch Centrum 
Dwingeloo 

Sinds september houdt sportarts Valenti jn Rutgers 
elke laatste dinsdag van de maand spreekuur in 
Medisch Centrum Dwingeloo. Het sportspreekuur 
is voor iedereen die vragen of problemen heeft  
met het dagelijks bewegen en of sporten. Zowel 
voor de beginnende, recreati eve- als topsporter. 
Voor meer info bel of mail met Fysiotherapie 
Dwingeloo.

  Openingsti jden
   
   Maandag/dinsdag/donderdag 07.00-20.00 uur
   en woensdag/vrijdag 7.00- 18.00 uur.

Fysiotherapie Dwingeloo

Tot slot wensen we u fi jne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2019!

Tot slot wensen we u fi jne feestdagen 
What’s app Fysio: Laura 06-51683272, Tineke 06-13401009


