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Wat kunt u verwachten bij uw bezoek aan ons:

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), 
wat betekent dat voor u?

Sinds 1 januari 2006 is een verwijzing van de arts voor fysiotherapie niet meer noodzakelijk.  

Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dit hoeft in principe niet 

meer.

Uw eerste bezoek aan ons:

•  Gelieve uw identiteitsbewijs (rijbewijs/paspoort/identiteitskaart) en een handdoek mee te 

nemen naar uw eerste afspraak 

•  Bij uw eerste afspraak zullen wij een anamnese afnemen. Daarna wordt bepaald wat het ver-

volgtraject wordt. Zoals u ook op onze site kunt zien, hebben wij veel specialisaties en streven 

wij er uiteraard naar om de patiënt de best passende behandeling te geven.

•  Als het een behandeling aan huis betreft hebben wij een verwijzing nodig van uw huisarts of 

specialist.

•  Wij hebben contracten afgesloten met alle Zorgverzekeraars. Indien u aanvullend verzekerd 

bent, worden uw behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

•  Kijk onder tarieven & vergoedingen wat de kosten zijn voor behandelingen die buiten uw  

pakket vallen.

 Mocht u verdere vragen hebben of wilt u direct een afspraak maken? 
 

                   info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl                                  015 - 369 83 50

 Wij hanteren ruime openingstijden (diverse mogelijkheden in de avond en een zaterdagopening).
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