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De eerste maand van 2016 is omgevlogen. Met deze nieuwsbrief willen we jullie in het kort bij  
praten over de ontwikkelingen binnen onze praktijk.   
 
Afgelopen weken hebben we ons eerste jaar 
afgesloten. Bij de jaarcontrole  van het 
computersysteem bleken er een aantal 
rekeningen niet declarabel bij de verzekeraar 
en daarom kan het zijn dat u veel later dan 
verwacht nog een rekening thuis heeft 
gekregen van behandelingen in 2015.  
Wij betreuren het dat wij zo laat nog 
rekeningen moeten versturen, maar hebben 
dit niet eerder kunnen ondervangen en hopen 
op uw begrip.  
 
Eind december 2015 hebben we de praktijk 
een opfrisbeurt gegeven, alle muren zijn 
geverfd en we hebben een mooie nieuwe 
vloer in de oefenzaal gekregen. Na de 
feestdagen kon iedereen zijn of haar 
behandeling en training weer voortzetten in 
een frisse oefenzaal.  
Om dit zo te houden willen we jullie vragen 
om schoon binnenschoeisel te dragen in de 
zaal. 
Ook hebben we in de hal een ideeënbus 
neergezet, schroom niet deze te gebruiken, 
wij staan altijd open voor tips.  

 
In januari is, in samenwerking met Idwine 
Zorgdrager van ‘Licht op je gewicht’, weer 
een nieuwe groep gestart om op een 
verantwoorde manier af te vallen en te 
sporten. 
Deze groepen zijn op maandag, woensdag en 
vrijdagavond om 18.00 uur en om 19.15 uur.  
Voor een goede doorstroom in de zaal vragen 
we jullie af te spreken met Wietse of Jeroen 
op welke tijd jullie komen.  
 

Nieuw in de praktijk is Marjan de Vries.  

Marjan is werkzaam in Harlingen bij 
Fysiotherapie Rozengracht en komt 2 x per 
maand op vrijdag naar Terschelling voor 
bekkenbodemfysiotherapie.  

Voor het maken van een afspraak of meer 
informatie kunt u onze praktijk bellen 0562-
442573 of Fysiotherapie Rozengracht 0517-
418100, graag wel duidelijk aangeven dat het 
gaat om 
behandeling op 
Terschelling.  
 
Aandachtspunt 
ten aanzien van 
uw zorgverzekering. 
Fysiotherapie wordt alleen vergoed uit de 
aanvullende verzekering. Hoeveel deze 
vergoeding is, is afhankelijk van uw 
aanvullende pakket en de polisvoorwaarden 
van uw eigen verzekeraar.  
Wij hebben als praktijk contracten afgesloten 
met alle zorgverzekeraars, hierdoor kunnen 
wij uw fysiotherapeutische behandeling direct 
bij uw zorgverzekeraar declareren, mits u dus 
aanvullend verzekerd bent.   
Mocht u meer behandelingen nodig hebben 
dan uw aanvullende verzekering vergoedt, 
dan is dit voor uw eigen rekening, en ontvangt 
u deze rekening thuis. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het afsluiten van een 
zorgverzekering en voor het bij houden van 
het aantal behandelingen.  
Meer informatie over vergoedingen kunt u 
vinden op: 
http://www.defysiotherapeut.com/vergoeding 
 
 
Graag tot ziens bij ons in de praktijk.  
 
Groeten Wilma, Wietse, Kor, Jeroen, Marit en 
Rianne  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


