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       Baat bij Fysiotherapie

Met actieve fysiotherapie eerder beter
Veelal bent u het meest gebaat bij een 
actieve aanpak van uw klachten.  
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
namelijk dat mensen hierdoor sneller 
herstellen. Oefentherapie maakt daarom 
meestal onderdeel uit van de therapie. 
We vinden het belangrijk dat u zelf aan 
uw herstel werkt. U krijgt vaak ook  
oefeningen  en adviezen voor thuis mee. 
Het regelmatig afnemen van vragen-
lijsten en uitvoeren van testen vormt 
een vast onderdeel van onze aanpak. 
Zo ontstaat er een duidelijk en objectief 
beeld of we samen met u de vooraf be-
paalde behandeldoelen bereiken binnen 
de verwachte termijn. Zo nodig worden 
de behandeldoelen bijgesteld om het 
gewenste eindresultaat te behalen. 

Gezond blijven door FysioFitness
Op het moment dat u geen klachten 
(meer) heeft kunt u bij ons op een  
gezonde, plezierige en verantwoorde 
wijze in beweging blijven. Bewegen 
is belangrijk. Bewegen bevordert uw 
gezondheid en uw welbevinden. U kunt 
deelnemen  aan onze fysiofitness trai-
ningen in groepsverband. Wanneer u 
deelneemt aan deze groepstraining zijn 
de kosten voor eigen rekening. 

Voor iedereen een deskundig aanbod
Naast de aanwezige specialisaties bin-
nen onze praktijk bieden wij tevens 
gespecialiseerde zorg voor diverse 
chronische aandoeningen zoals COPD, 

claudicatio intermittens (etalagebenen), 
hart- en vaatziekten en diabetes.  

Echografie
Fysio- en Manuele Therapie Baat biedt als 
enige praktijk in Wijchen echografie aan 
als aanvulling op uw behandeling. Echo-
grafie kan tijdens het onderzoek worden 
ingezet om een nauwkeurige diagnose te 
stellen of het beloop van een behandeling 
beter te volgen. Echografie wordt u als 
extra service aangeboden.

Samenwerking
Samenwerken met andere partners in de 
zorg is voorwaarde om de beste zorg voor 
u als patiënt te leveren. Hiertoe is onze 
praktijk aangesloten bij een aantal vakin-
houdelijke kennisnetwerken. Verder zijn 
wij aangesloten bij  Fysiz, een landelijk 
samenwerkingsverband  met collega fysio-
therapiepraktijken. Door goede samen-
werking en kwaliteitsbewaking zijn we 
een betrouwbare partner voor huisarts en  
specialist.

Openingstijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 
7.00 tot 21.00 uur en op vrijdag tot  
17.00 uur. Behandeling volgens afspraak. 

Algemene voorwaarden
Onze praktijk is aangesloten bij de klach-
tenregeling van het KNGF. Een folder 
hiervan ligt ter inzage in de praktijk. Voor 
betalingsvoorwaarden en het privacyre-
gelement verwijzen we naar onze website. 
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WELKOM BIJ FYSIO- EN 
MANUELE THERAPIE BAAT 

In deze folder vindt u alle informatie 
over onze praktijk. 

Fysio- en Manuele Therapie Baat is een 
moderne, innovatieve praktijk gevestigd 
in Gezondheidscentrum Wijchen en in het 
Dokterscentrum Wijchen. Als team staan 
wij voor kwalitatief hoogwaardige fysio-
therapeutische zorgverlening waarin u als 
patiënt centraal staat. 

Als enige praktijk in Wijchen heeft Fysio- 
en Manuele Therapie Baat het keurmerk 
pluspraktijk van de zorgverzekeraars 
gekregen omdat onze fysiotherapeuti-
sche zorgverlening voldoet aan de hoogst 
gestelde kwaliteitsnorm. Wij laten ons 
jaarlijks toetsen waardoor de kwaliteit 
van zorg bewaakt wordt. Hiermee streeft 
Fysio- en Manuele Therapie Baat naar  
continue verbetering en innovatie. 

In onze praktijk kunt u naast fysiotherapie 
terecht voor de volgende specialismen:
• Manuele therapie
• Kinderfysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Revalidatietraining
• Oedeemtherapie / lymfedrainage
• Dry needling
• Echografie
• Shockwave
• Voet- en Loopanalyse
• Fysiofitness

OEFENING BAAT KUNST
Bewegen: onze deskundigheid
U bent altijd in beweging: thuis, op het 
werk en in uw vrije tijd. Vaak denkt u er 
zelfs niet bij na. Soms gaat bewegen ech-
ter niet vanzelf, bijvoorbeeld bij pijn, na 
een blessure of een operatie, of door het 
ouder worden. In die gevallen kunnen wij 
u helpen om weer in beweging te komen 
en te blijven. Bewegen is namelijk onze 
deskundigheid bij uitstek! 

Aanmelding
U kunt bij ons terecht mét of zonder een 
verwijzing van huisarts of specialist. U 
kunt zich persoonlijk bij onze balie in het 
Gezondheidscentrum Wijchen aanmelden, 
maar ook telefonisch of per e-mail. Hierna 
plannen wij een afspraak voor u bij één 
van onze fysiotherapeuten. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de controle van uw 
polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar 
de kosten voor fysiotherapie of andere 
diensten van onze praktijk vergoedt. 

Fysiotherapie op verwijzing
Uw huisarts of specialist heeft u verwezen 
voor fysiotherapie. Bij uw eerste bezoek 
stellen wij u vragen om een goed beeld te 
krijgen van uw klachten. Eventueel doen 
wij hierna een onderzoek om uw probleem 
verder in kaart te brengen.  
Hierna bespreken we met u wat er aan 
uw klachten gedaan kan worden en wat u 
hierbij zelf kunt doen. Uiteraard gaan we 
pas van start wanneer u instemt met het 
voorgestelde plan. 

Directe Toegankelijkheid  
Fysiotherapie
U kunt ook zonder verwijzing bij ons te-
recht. Aan de hand van een  screenings-
gesprek bepalen wij of fysiotherapie 
voor uw vraag of probleem de juiste 
aanpak is. Vaak is dit het geval, maar 
het kan ook zijn dat wij u aanraden 
alsnog contact met uw huisarts op te 
nemen. In dringende gevallen nemen 
wij zelf contact op met uw huisarts. 
In sommige gevallen verwijzen wij u 
door naar een andere (gespecialiseerde) 
hulpverlener. 
Wanneer u wel voor fysiotherapie in 
aanmerking komt, volgen wij de proce-
dure zoals u kunt lezen onder “Fysiothe-
rapie op verwijzing”.  Wij brengen uw 
huisarts op de hoogte van onze bevin-
dingen, tenzij u dit niet wilt.

Advisering
Misschien bent u naar ons gekomen  
omdat u met een aantal vragen rond-
loopt. In een dergelijk geval zou een 
eenmalig advies kunnen volstaan. 

Tijdens het advies kunnen wij u onder 
andere: 
- informeren over uw aandoening 
- voorlichting geven over wat u zelf kunt 
doen 

- informeren over hulpmiddelen 
- adviezen geven over aangepast sporten 
Desgewenst maken wij met u een 
vervolgafspraak om te bepalen of het 
advies voor u afdoende is geweest.
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