
Fysiotherapie Melief 
De praktijk

Contactgegevens:

Hoofdlocatie:
Lieve Vrouwepoort 1
4651 DC  Steenbergen

Nevenlocatie:
Westberg 7
4651 JE  Steenbergen

0167-850036
06-24207377
afspraak@fysiomelief.nl
www.fysiomelief.nl

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut 
er alles aan om de behandeling en het 
contact zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Toch kan het zijn dat u een klacht heeft 
over de behandeling van uw fysiothera-
peut. Wij vragen u om uw klacht monde-
ling of per mail kenbaar te maken. Alleen 
dan kan gezocht worden naar een 
passende oplossing. 

Mocht u vinden dat uw klacht niet naar 
tevredenheid is opgelost, kunt u zich 
richten tot:

Klachtencommissie van het KNGF
Postbus 248,
3800 AE  Amersfoort

Klacht

Om een afspraak te maken  kunt u telefo-
nisch contact opnemen via 0167-850036 
of 06-24207377. Mocht er niet worden 
opgenomen, spreek dan de voicemail in. 
U kunt ook via de website en e-mail een 
afspraak maken. 

Ook kunt u een bericht sturen naar 
06-24207377. Welke manier u ook kiest, 
dezelfde dag wordt telefonisch contact 
met u opgenomen door de fysiothera-
peut en kunt u een afspraak maken. 

• geldig identiteitsbewijs of rijbewijs
• meest recente verzekeringsgegevens/ 

zorgverzekeringspasje
• handdoek i.v.m. hygiëne
• relevante medische informatie
• evt. een verwijzing van de huisarts/ 

specialist. Een verwijsbrief is niet 
nodig, de fysiotherapeut is direct 
toegankelijk. (Alleen na een operatie 
of bij een chronische aandoening is 
een verwijsbrief noodzakelijk.)

Bij vervolgafspraken:
• afsprakenkaartje
• handdoek
• sportkleding (Alleen wanneer u dit 

heeft afgesproken met uw fysiothera-
peut.)

Een afspraak

Mocht het voorkomen dat u een ge-
maakte afspraak niet na kunt komen, 
dan vragen wij u deze tenminste 24 uur 
van tevoren af te zeggen. Hierdoor wordt 
de gereserveerde tijd niet in rekening 
gebracht. 

Verhinderd

U neemt mee



De praktijk
Fysiotherapie Melief is een  praktijk waar 
u centraal staat.  Aandacht, rust en 
één-op-één begeleiding die volledig in 
het teken staat van uw herstel. ‘Leven is 
bewegen’ is niet voor niets  de inspiratie-
bron waaruit gewerkt wordt. 

Sinds 2009 is de praktijk gevestigd in 
Steenbergen en werkt nauw samen met 
diverse instellingen en verenigingen in 
Steenbergen en omgeving. Om u zo te 
kunnen begeleiden daar waar u beweegt. 
De samenwerking met Sportcentrum de 
Knotwilg is een unieke kans om op een 
goede en verantwoorde manier te revali-
deren. Daar zijn alle voorzieningen aan-
wezig, zoals een fi tnesscentrum, zwem-
bad en diverse sportzalen. De praktijk 
heeft  vernieuwing en innovatie hoog in 
het vaandel staan en om die reden heeft 
de praktijk per januari 2015 gekozen om 
een samenwerking aan te gaan met 
huisartsenpraktijk Lievevrouwepoort 
te Steenbergen. Daar is sinds begin 2015 
een vestiging geopend. Wanneer er 
vragen zijn die verder gaan dan 
fysiotherapeutische hulp kan dit 
snel voor u geregeld worden.

Kortom, u bent in goede handen. 
Welkom !

 

Onze praktijk werkt mee aan het inzichte-
lijk maken en verbeteren van de kwaliteit 
voor de fysiotherapie. Hiervoor worden 
gegevens uit het patiëntendossier ge-
bruikt. Aan het einde van de behandel-
sessie zal u gevraagd worden of u mede-
werking hieraan wilt verlenen. Alleen met 
uw toestemming ontvangt u een mail met 
vragen gericht op de verleende zorg. Met 
uw medewerking bewijst u uw fysiothera-
peut en de Nederlandse gezondheidszorg 
een dienst. 

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, 
worden de behandelingen vergoed vanuit 
uw aanvullende verzekering. Het aan-
tal behandelingen dat u vergoed krijgt 
is afhankelijk van de door u gekozen 
zorgverzekeraar en de poliswaarden. 
U ontvangt geen nota, doordat Fysio-
therapie Melief  contracten heeft met alle 
zorgverzekeringen. Uw behandelingen 
worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw 
zorgverzekeraar.

Vanuit de basisverzekering worden bij 
kinderen tot 18 jaar de eerste 18 behan-
delingen vergoed. De behandeling van 
chronische aandoeningen wordt vanaf 
de 21ste behandeling uit de basis-
verzekering vergoed. De eerste 20 
behandelingen worden vergoed vanuit 
de aanvullende verzekering of worden 
door de patiënt zelf bekostigd.

Wanneer uw voorkeur uitgaat naar het 
afnemen van een behandeling zonder 
verzekering, ontvangt u een nota. De 
betalingsvoorwaarden en tarieven vindt u 
terug op de website en in de wachtkamer. 
Hiernaast kunt u te allen tijde bij de 
fysiotherapeut terecht voor uw vragen 
hieromtrent.

U kunt met tal van klachten terecht bij 
fysiotherapie Melief. Samen met de fysio-
therapeut zal gekeken worden naar de 
meest eff ectieve behandeling. De speciali-
saties zijn:

• fysiotherapie
• revalidatie
• sportbegeleiding
• dry needling

De werkwijze

De betaling

Qualizorg

De eerste keer dat u naar de praktijk 
komt vindt er een intakegesprek en een 
onderzoek plaats. De fysiotherapeut 
bespreekt met u de uitkomsten van 
dit onderzoek en samen met u wordt 
een behandelplan opgesteld. Mocht er 
informatie ontbreken, dan neemt de 
fysiotherapeut contact op met uw huis-
arts of verwijzend specialist. Wanneer u 
geen verwijzing heeft wordt de huisarts 
na het intakegesprek en het onderzoek 
geïnformeerd via een brief.  Al het boven-
staande gebeurt in overleg met u. 

Aan het einde van de behandelperiode 
wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag 
wordt, met uw goedkeuring, door-
gestuurd naar uw huisarts of 
verwijzende specialist. 

Dennis Melief, Fysiotherapeut


