Overeenkomst Bekken Expertise Centrum Leiderdorp en ouders/ verzorgers van cliënt.
U wordt vriendelijk verzocht de praktijkovereenkomst te lezen, in te vullen en eerstvolgende keer af te
geven aan uw behandelend bekkenfysiotherapeut.
1
De gedragsregels tussen ouders/ voogd/ verzorgers van cliënt en behandelaar worden bepaald
door de wettelijke richtlijnen en gedragsregels zoals gehanteerd door de beroepsgroep fysiotherapie.
Deze zijn in te zien of te downloaden via de website van de praktijk of via www.fysionet.nl onder
Centraal Kwaliteitsregister > KNGF Klachtenregeling.
2
De behandelaar is contractueel verplicht het verzekeringsrecht van de cliënt vast te stellen via een
online portal. Dit geeft echter geen inzicht in het aantal behandelingen waar verzekerde recht op
heeft volgens de voorwaarden van zijn /haar aanvullende verzekering. U dient dan ook bij het eerste
consult een geldig legitimatiebewijs te tonen.
Cliënt is er zelf verantwoordelijk voor zich hiervan op de hoogte te stellen en dit aan zijn/haar
behandelaar te laten weten. Dit geldt ook voor het eventueel al ondergaande aantal
behandelingen fysiotherapie in hetzelfde jaar, welke hier immers van worden afgetrokken. De
cliënt heeft zich hiervan op de hoogte gesteld. Zie hiervoor ook www.becleiderdorp.nl
Zorgverzekeraars staan twee behandelingen op één dag niet toe, ook al bezoekt u op één dag twee
fysiotherapeuten voor verschillende aandoeningen. Let u daarop wanneer u afspraken maakt.
3
Op het moment dat een behandelingsrelatie wordt overeengekomen en ouders/ voogd/ verzorgers
van cliënt blijkt niet of niet toereikend hiervoor verzekerd, dan geldt een directe betalingsrelatie
tussen cliënt en behandelaar tegen door de praktijk gehanteerde tarieven in de behandelkamer en
op de website van de praktijk www.becleiderdorp.nl
4
U dient minimaal 24 uur van te voren een afspraak af te zeggen of te verplaatsen anders zullen
ongeacht welke belangrijke reden de kosten van die behandeling worden doorberekend (aan de
ouders/ voogd/ verzorgers) van cliënt tegen het door de praktijk gehanteerde tarief, zoals
aangegeven onder punt 3 hierboven. Let op: u kunt deze nota niet indienen bij uw zorgverzekeraar,
deze dient u zelf te betalen.

5
Het eerste consult is de eerste fase van het onderzoek: een vraaggesprek (anamnese), om de
hulpvraag en klachten goed duidelijk te krijgen. Er wordt vastgesteld welke vervolgonderzoeken
nodig zijn voor de juiste diagnose. Het tweede consult bestaat uit een voorzetting van uw onderzoek
d.m.v. een lichamelijk onderzoek, diagnostiek om uw kind daarna gericht met de juiste interventies
te kunnen behandelen.
Bij de volgende vragen graag doorstrepen wat niet van toepassing is:
6 Beide ouders/voogden/verzorgers van cliënt zijn op de hoogte en akkoord met het onderzoek- en
de behandeling van cliënt.
Wel/ niet akkoord *
Handtekeningen:
1

2

7
De ouders/ voogd/ verzorgers van cliënt zijn mondeling gevraagd of het onderzoekstraject, de
diagnose, het behandelvoorstel en uitleg hieromtrent hem/haar duidelijk zijn en hij/zij hiermee
akkoord gaat.
Wel/ niet akkoord *
8
De ouders/ verzorgers/voogd van cliënt gaat akkoord met eventuele uitwisseling van informatie
tussen behandelend fysiotherapeut, huisarts, specialist. Dit betreft uitsluitend informatie over de
klacht waar op dat moment voor wordt behandeld en is strikt volgens geldende privacywetgeving en
richtlijnen.
Wel/ niet akkoord *

8

De praktijk wordt contractueel verplicht door de zorgverzekeraar zijn ouders/ voogd/ verzorgers
van cliënt te vragen deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek door Qualizorg. Dit gebeurt anoniem
en conform de Wet op de bescherming persoonsgegevens. Ook uw behandelaar heeft geen inzicht in
deze gegevens. Hiertoe wordt u door het onafhankelijk bureau Qualizorg per email uitgenodigd voor
het invullen van een online vragenlijst. Hiervoor is nodig dat uw e-mailgegevens aan Qualizorg wordt
verstrekt. Het staat u uiteraard volstrekt vrij om hier al dan niet aan deel te nemen. Geeft u
hieronder aan of u akkoord gaat met het verstrekken van uw e-mailgegevens hiervoor.
Wel/ niet akkoord * e-mailadres:

Cliënt heeft kennisgenomen en gaat akkoord met bovenstaande en met tarieven op ommezijde

Datum:
* Naam ouders/voogd/verzorgers van cliënt:

Handtekeningen

1

2

* Streep door wat niet van toepassing is

Tarieven 2018 Bekken Expertise Centrum Leiderdorp
Screening

€21,50

Intake en onderzoek na screening, 60 min.

€91,50

Intake en onderzoek na verwijzing, 60 min.

€91,50

Behandeling bekkenfysiotherapie

€51,75

Bekkenfysiotherapie aan huis

€69,50

Eenmalig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek
met rapportage.

€91,50

Lange zitting i.v.m. meervoudige hulpvragen, 45 min.

€69,50

Verslag voor de bedrijfsarts

€50,50

Telefonisch consult

€26,50

Niet nagekomen afspraak

€42,00

Methode Superpoeper

€279,-

Flowmeting

€14,50

Echografie

€14,50

Flowmeting en echografie

€24,50

Bovenstaande tarieven gelden:

Wanneer u geen aanvullende of een te beperkte aanvullende verzekering heeft
afgesloten.
Voor een telefonisch consult en niet nagekomen afspraak: deze kosten worden
door uw verzekering niet vergoed.
Voor cliënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar Bekken Expertise
Centrum Leiderdorp geen contract mee heeft afgesloten
Raadpleeg onze website en/of uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw
verzekering.

