
Tarieven Fysiotherapie Daalmeer 2021 

Fysiotherapie zitting          € 41,50 

Niet nagekomen afspraak                          € 41,50 

Manuele therapie          € 55,00 

Oedeemtherapie         € 55,00 

Psychosomatische fysiotherapie        € 55,00 

1e behandeling /intake         € 53,00 

Screening          € 21,50 

Fysiotherapeutisch consult (Onderzoek        € 71,50 

met rapportage op verzoek van de arts) 

Gecompliceerde rapporten        € 66,00 

Toeslag behandeling aan huis        € 19,50 

Medische Fitness (10x)                    € 105,00 

 

 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor: 

• Begeleiding van slaapstoornissen 

 

 

Oefengroepen 

• “Voel je fit”  begeleiding voor oncologie patiënten 

• Begeleiding bij COPD . 

• Medische fitness 

 

 

Meer actuele informatie betreffende de oefengroepen 
kunt u vinden op onze website  

 

www.fysiotherapiedaalmeer.nl 

 

Openingstijden:  

Maandag 08.00 uur– 21.00 uur 

Dinsdag 08.00 uur– 18.00 uur 

Woensdag 08.00 uur– 20.00 uur   

Donderdag 08.00 uur– 21.00 uur  

Vrijdag  08.00 uur– 18.00 uur 

 

Samenwerking 

Fysiotherapie Daalmeer is aangesloten 
bij de volgende netwerken: 

• Netwerk Handtherapie Noord West 

• Claudicationet 

• Netwerk Arthrose *(BNW) 

• Netwerk Oncologische Zorg (NOZ) 

• Onconet 

• Netwerk Longen *(BNW) 

• Netwerk Schouder (*BNW) 

• Psychosomatiek netwerk Noor-
Holland 

• CVA netwerk 

• Netwerk Trauma Revalidatie* 
(BNW) 

• MS zorg Nederland 

 

* BNW: Beweegzorg Noord-West  

Meer informatie over de netwerken kunt 
u vinden op onze website 

 

www.fysiotherapiedaalmeer.nl 

 

 

 

 

Johanna Naberstraat 45 

1827 LB Alkmaar  

tel 072-5621477 

www.fysiotherapiedaalmeer.nl 

Praktijk@fysiotherapiedaalmeer.nl 

Informatiebrochure 2023 



Fysiotherapie Gezondheidscentrum Daal-
meer. 

In deze brochure treft u 
informatie aan die van  
belang is als u onder    
behandeling komt bij één 
van onze fysiotherapeu-
ten, of als u deelneemt 
aan één van onze oefen-
groepen. 
Uiteraard kunt u met vra-
gen altijd terecht bij uw 

behandelend fysiotherapeut.  
 
Fysiotherapeuten en diensten: 
Onze fysiotherapeuten hebben verschillende 
specialisaties. De volgende fysiotherapeuten 
zijn bij ons werkzaam: 
 
Erwin de Raadt; fysiotherapeut, manueel 
therapeut: dry needling, duizeligheidklachten, 
hoofdpijnklachten 

Jolanda v.d. Peet; fysiotherapeute, manueel 
therapeute: dry needling, echografie, bekken
– en bekkenbodemproblematiek. 

Marlies Roskam; fysiotherapeute: handthe-
rapeute, begeleiding bij longproblematiek, 
Covid revalidatie. 

Gerard Vierbergen; fysiotherapeut, psycho-
somatische fysiotherapie, chronische pijn, 
slaapstoornissen 

Erik v.d. Steen; fysiotherapeut, manueel 
therapeut: McKenzie therapeut, handthera-
peut, duizeligheidklachten. 

Merel Duijn; fysiotherapeute: begeleiding bij 
longproblematiek en schouderproblematiek, 
Mulligan therapie, Covid revalidatie 

David Timmermans  fysiotherapeut: bege-
leiding bij vaatklachten via Claudicatie Net, 
dry needling, Mulligan therapie, trauma reva-
lidatie 

Quinty Geluk; fysiotherapeute 

Suzan Jansen-Mostert, fysiotherapeute, 
oedeemtherapeute: oncologische fysiothera-
pie, trauma revalidatie 

Kirsten Oerlemans, fysiotherapeute: gecerti-
ficeerd Mulligan therapeute, begeleiding bij 
NAH (niet aangeboren hersenaandoeningen) 

Voor meer informatie over diensten en fysio-
therapeuten kunt u onze website bezoeken; 
www.fysiotherapiedaalmeer.nl 

 
 
Verzekering en vergoedingen 

• Fysiotherapie (m.u.v. behandelingen vol-
gens de chronische lijst) wordt vergoed uit 
de aanvullende verzekering, echter de voor-
waarden zijn per verzekeringsmaatschappij 
verschillend. U blijft hiervoor zelf verant-
woordelijk. De wettelijke eigen bijdrage 
geldt alleen voor de basisverzekering, dus 
niet voor fysiotherapiebehandelingen uit de 
aanvullende verzekering. 

• Er zijn met alle verzekeringsmaatschappijen  
MET UITZONDERING VAN ENO, SAL-
LAND ZORGKANTOOR, SALLAND ZORG-
VERZEKERING, HOLLAND ZORG EN 
ZORG EN ZEKERHEID, contracten afgeslo-
ten voor rechtstreekse betalingen. U hoeft 
dus zelf niet te betalen voor de behandelin-
gen waarvoor u verzekerd bent met in acht-
neming van bovengenoemde uitzonderin-
gen. 

• Declaraties die door uw verzekeraar worden 
afgewezen (b.v. bij overschrijding van uw 
budget) dient u zelf te betalen. 

• Onze betalingsvoorwaarden kunt u op onze 
website terugvinden. 

 
 

Betalingen: 

• Wij verzoeken cliënten, 
die niet verzekerd zijn 
voor fysiotherapie, di-
rect na de behandeling 
af te rekenen (u kunt 
bij ons pinnen). 

Afspraken: 

• Afspraken die niet 24 uur van te voren 
zijn afgezegd, brengen wij bij u per-
soonlijk in rekening. Wettelijk mogen wij 
die niet bij uw verzekering declareren. 
Zeg dus op tijd af!! In het weekend en 
‘s avonds kan dit via het antwoord-
apparaat, via e-mail of via de websi-
te. 

• Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw 
identiteit  te controleren via een identi-
teitsbewijs (rijbewijs, ID kaart, paspoort 
etc.) Neem dit dus mee bij de eerste af-
spraak. 

Hygiëne: 

• De praktijk wordt dagelijks schoonge-
maakt. 

• Neem voor iedere behandeling een grote 
handdoek mee.  

• In de sportzaal is het prettiger om in 
gemakkelijke sportkleding en met   
schone sportschoenen te oefenen. 

 

Privacy en klachtenreglement: 

• Iedere fysiotherapeut binnen onze prak-
tijk krijgt wel eens vertrouwelijke zaken 
te horen. Hier wordt zorgvuldig en res-
pectvol mee omgegaan. Leidraad hierbij 
is het privacyreglement van onze be-
roepsorganisatie, het KNGF.  

• Het klachtenrecht voor patiënten is wet-
telijk vastgelegd. Fysiotherapie Daal-
meer heeft een klachtenregeling getrof-
fen en is lid van de klachtencommissie 
van het KNGF.  

 
Beide reglementen vindt u terug op onze 
website. 


