Wordt fysiotherapie vergoed?
De praktijk heeft contracten met
vrijwel alle zorgverzekeraars. De
behandeling wordt geheel of
gedeeltelijk vergoed door uw
ziektekostenverzekeraar uit de
aanvullende verzekering.
Voor een aantal chronische
aandoeningen wordt na de 20ste
behandeling fysiotherapie uit de
basisverzekering vergoed.
Raadpleeg uw polisvoorwaarden
betreffende eigen risico en
maximum aantal behandelingen.
Tarieven
In de praktijk en op onze website
is een lijst met de door ons
gehanteerde tarieven te vinden.

Afspraak afzeggen of
verzetten
Afspraken die u minstens 24 uur
van te voren afzegt, worden niet in
rekening gebracht.
Op maandag bij afmelding graag
contact opnemen tussen 08.0009.00 uur

Adres:
Loenermark 162-165
1025 SP, Amsterdam
Beverwijkstraat 9B - 1024 VR
Amsterdam
Markengouw 245
1024 EA Amsterdam
Vlierweg 26
1032 LG Amsterdam
E-mail:

info@fysiomcn.nl

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

7.30 uur tot 19.00 uur
7.30 uur tot 21.00 uur
7.30 uur tot 19.00 uur
7.30 uur tot 21.00 uur
7.30 uur tot 18.00 uur
9.00 uur tot 12.00 uur

De secretaresse is aanwezig van 08.00
tot 17.00 uur
Er is voldoende (betaalde)
parkeergelegenheid. Let op: er wordt
vaak gecontroleerd!
*Waterlandplein is dagelijks van 08.00
tot 18.30 uur open

Praktijkinformatie
020-6320220
www.fysiomcn.nl

Welkom bij MCN Fysiotherapie
Fysiotherapie MCN staat met een gespecialiseerd team klaar om u te adviseren,
informeren en/of te behandelen.
Vanuit ons centrum bieden wij vrijwel alle fysiotherapeutische zorg onder één dak.
Hiervoor werken wij ook met zeer korte lijnen intensief samen met huisartsen en
specialisten om u te verzekeren van de optimale zorg. Bij FysioMCN ben u daarom in de
beste handen!

”Uw schakel tussen
willen en kunnen”
Aanmelden
U kunt zich met verwijzing van de huisarts,
specialist of tandarts maar ook zonder
verwijzing
(Directe
Toegankelijkheid
Fysiotherapie) aanmelden voor een intake
gesprek.

De behandeling

Na de intake ( houd er rekening mee dat deze
uitgebreid kan zijn) zal er, indien er een
indicatie is voor fysiotherapie, samen met u een
persoonlijk behandelplan worden opgesteld aan
de hand van uw klachten en verwachtingen.
Mocht uw klachtenbeeld daartoe aanleiding
geven, kan het zijn dat wij advies inwinnen bij
elkaar - zo wordt de aanwezige kennis optimaal
ingezet.
Uw huisarts of specialist wordt, na uw
toestemming, door rapportage op de hoogte
gehouden van de behandeling.

Kwaliteit

Ons team vindt dat u recht heeft op de best mogelijke
zorg. Om deze zorg te leveren voldoen wij ruimschoots
aan alle bij- en nascholingsverplichtingen. Hierdoor
blijven we altijd op de hoogte van de meest recente
ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapie.

Privacy

Uw fysiotherapeut heeft een beroepsgeheim. De privacy
van patiëntengegevens wordt door ons altijd zorgvuldig
gerespecteerd. Informatie aan derden wordt uitsluitend na
uw toestemming verstrekt.

Klachtenregeling

Wij leren graag van uw bevindingen. Bij de balie vindt u
een klachtenformulier waarmee u klachten, opmerkingen
en suggesties aan ons door kan geven. Wij zullen uw
klacht serieus behandelen en (samen met u) naar een
passende oplossing zoeken. De praktijk neemt ook deel
aan de klachtenregeling van het KNGF.

Specialisaties o.a.
- Manuele Therapie
- Sportfysiotherapie
- Psychosomatische fysiotherapie
- Dry-needling
- Hoofdpijn
- Ademtherapie
- Duizeligheid
- Klachten aan het kaakgewricht
- Schouderklachten
- Nekklachten
- Whiplash revalidatie
- Rugklachten
- Bekkenfysiotherapie
- Knierevalidatie
- COPD
- Hartrevalidatie
- Ergotherapie
- Oefentherapie Mensendieck
- Kinderfysiotherapie
- Kinderen met overgewicht (VetFitteKids)
- Beweeg- en leefstijladvies
- Hartcoherentie en Biofeedback
- Hypnosetherapie
- Dietetiek

