
 

 INFORMATIEFOLDER  

Praktijk voor Fysiotherapie 

Barry Ruwe 

Jeannet Oude Alink 

 

Bekkentherapie 

Oedeemtherapie 

(sport)fysiotherapie 

 

“De Molenborgh” 

Molenstraat 8c 

7631 AZ  Ootmarsum 

 

Telefoon: 0541-294403 

 

E-mail: barryruwe@home.nl 

Internet: www.barryruwe.nl “De Molenborgh” 

Molenstraat 8c 

7631 AZ Ootmarsum 

0541-294403 



Geachte client, 

Wat kunt u verwachten ? 
 

Wanneer u rechtsstreeks bij ons komt zonder eerst bij 
uw huisarts te zijn geweest volgt er eerst een zgn. 
screening. Hierin bepaalt de fysiotherapeut of uw klacht 
in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behande-
ling, en of er redenen (“red flags”) zijn om u niet te 
behandelen en u eventueel naar uw huisarts te verwij-
zen. Indien wel behandelbaar volgt er een intake en is 
daarna de handelswijze  gelijk aan de situatie wanneer 
u door huisarts of specialist naar ons gestuurd wordt. 

Wanneer de huisarts of specialist u verwijst. De eerste 
afspraak bestaat dan uit een vraaggesprek en lichame-
lijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. 
Als uw klacht fysiotherapeutisch te behandelen is dan 
wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandel-
programma opgesteld en gemotiveerd. 

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te 
laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie 
geven. 

Wij verzoeken u vriendelijk: 

Een grote (bad)handdoek elke behandeling mee te ne-
men. 

Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere ope-
ningstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 
18.00 uur. Behandeling buiten deze tijden om is moge-
lijk op verzoek. 

Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal 
behandelingen wat vergoed wordt door de verzekeraar. 

Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te 
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geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. 

In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons wordt 
opgehaald. 

Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We 
weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een 
behandeling en we streven ernaar altijd op tijd te werken. 

Uw verwachtingen ten aanzien van de behandelingen ken-

baar te maken. 

In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veran-
deringen in uw klachtenbeeld bij iedere behandeling aan 
te geven, met name ook de ongemakken die u thuis on-
dervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer 
inzicht in uw aandoening. 

Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen 
serieus te nemen en op te volgen. 

Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op 
het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op 
te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons 
een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over 
de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders 
met uw verwijzend arts afgesproken. 

Naast de algemene fysiotherapie hebben wij ons be-
kwaamd en gespecialiseerd in deelgebieden van de fysio-
therapie: bekkentherapie, oedeemtherapie, sportfysiothe-
rapie, medische trainingstherapie en rugscholing. 

Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klach-
tenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit 
wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen 
bij een collega binnen onze praktijk of adviseren u een 
aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door 
deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt 
van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk. 

Mocht uw fysiotherapeut afwezig zijn dan wordt u 
behandeld door een collega binnen onze praktijk of 
door een waarnemend fysiotherapeut. 

Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren 
en steeds op het juiste moment de therapie aan te 
passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, 
hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn 
als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of 
leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt. 

Wij vragen u uw mening te geven over alle zaken die 
uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor 
constructieve kritiek, waarbij het uitgangspunt is zo-
wel voor u als voor ons een optimale en efficiënte 
wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen. 

Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie 
over uw aandoening en/of klachten aan anderen ver-
strekken. 

 

Wij nemen aan dat u zich kunt vinden in deze manier 
van werken en rekenen op een prettige samenwer-
king. 


