Praktijk voor Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie
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Neem bij de eerste afspraak uw eventuele verwijzing, verzekeringspas en identiteitsbewijs mee.
Ga voor uw eerste afspraak bij uw verzekering na of en hoe u verzekerd bent voor Oefentherapie Cesar.
Trek makkelijk zittende kleding aan. Tijdens de eerste afspraak zal er een onderzoek plaatsvinden waarbij
naar uw lichaamshouding gekeken wordt en er een bewegingsonderzoek wordt gedaan.
Na de eerste afspraak kan de behandeld therapeut uw vertellen wat voor kleding handig is bij
vervolgbehandelingen. Belangrijk is dat u zich prettig voelt en de kleding geen belemmering vormt tijdens
de therapie.
Tijdens het behandeltraject zijn ouders aanwezig tijdens de intake, tussentijdse evaluatie en eindgesprek.
Met de ouders wordt besproken waar verder hun wensen liggen om te participeren. Binnen
onderwijssettingen wordt er behandeld conform de richtlijn ‘kinderoefentherapie binnen onderwijssetting’.
Indien u verhindert bent, meldt uw afspraak 24 uur van tevoren af via de telefoon of e-mail. Niet afgemelde
afspraken worden bij u in rekening gebracht, niet bij de zorgverzekeraar.
Vanuit hygiënisch oogpunt dient uw zelf voor een groot badlaken te zorgen bij de behandeling voor op de
behandelbank en\of oefenmat.
Neem uw afsprakenkaartje elke behandeling mee.
Neem op verzoek sportkleding/schoeisel mee te nemen.
Laat kostbaarheden (sieraden en dergelijke) thuis. Wij zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken van uw
spullen.
Maak u verwachtingen en/of eventuele twijfels kenbaar ten aanzien van de behandelingen aan uw
behandelend therapeut.
Wij behandelen elkaar op een respectvolle manier.
Bent u ergens niet tevreden over, vertel dit.
Vertel over veranderingen in uw klachtenbeeld bij elke nieuwe zitting/behandeling en de beperkingen,
welke u ondervindt in het functioneren thuis en op het werk. Het vermelden van informatie is noodzakelijk
om ons inzicht te geven in uw aandoening en effectief behandelen mogelijk te maken.
Volg de adviezen op en oefenopdrachten uit, ter ondersteuning van een sneller behandeleffect. Neem dit
serieus.
Neem pas contact op met uw verwijzer na overleg met uw behandeld oefentherapeut (tussentijds of aan
het einde van de behandelreeks). U kunt van ons een behandelverslag meekrijgen of er zal een telefonisch
overleg plaatsvinden over uw behandeling.
Breng de aan u uitgeleende hulpmiddelen terug binnen de afgesproken termijn.
Gelieve in de praktijkruimte en wachtruimte niet te roken.

Locatie Oudewater:
Goudsestraatweg 8
3421 GJ Oudewater
Tel. 0348-565047

Locatie Rotterdam
Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam
Tel. 06-53576146

Locatie Ameide
Meidoornlaan 1A
4233 CN Ameide
Tel. 0183-745008

IBAN nr. NL77 RABO 0361 7671 53 t.n.v. Cesar in Beweging Ameide

