
Afspraak maken 
 
De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 
0345 -510015 .  
 
Mailen kan ook:  info@fysiovdberge.nl 
U kunt iedere werkdag binnenwandelen om 
een afspraak te maken.  
 
AED aanwezig 
 
Openingstijden 
 
De praktijk is dagelijks geopend van  
08.30 – 17.30 uur. Op de maandag-, 
woensdag en donderdagavond van 19.00 – 
22.00 uur. 
 
Het kan voorkomen dat de fysiotherapeut een 
cliënt in de thuissituatie behandeld. De tijd 
waarop de fysiotherapeut dan weer aanwezig 
is wordt dan duidelijk aangegeven. 
 
Verhinderd? 
 
Als u onverhoopt niet kunt verschijnen op uw 
afspraak, dient u 24 uur van te voren af te 
bellen. Anders zijn wij genoodzaakt de 
behandeling bij u in rekening te brengen. 
 
Niet tevreden? 
 
Bent u niet tevreden over de behandeling in 
onze praktijk, maakt het dan bespreekbaar bij 
uw fysiotherapeut of een andere medewerker 
van de praktijk. Daar willen wij graag van 
leren.  
Wij nemen deel aan de klachtenregeling van 
onze beroepsorganisatie:  het KNGF.  
 

Afspraak maken 
 
FysiovdBerge is bereikbaar op telefoonnummer 

0345 - 510015  
Per email:  info@fysiovdberge.nl 
De praktijk is op werkdagen geopend van                 
08.30 - 17.30 uur. U kunt altijd binnenlopen  
om een afspraak aan de balie te maken.   
 
Ook ’s avonds bent u welkom: Op maandag en 
woensdag (19.00 - 22.00 u). Overige avonden op 
verzoek. De fysiotherapeut kan ook aan huis 
behandelen.  
 
Bent u slecht ter been? Wij beschikken over twee 
eigen parkeerplekken aan de achterzijde van de 
praktijk. Daar kunt u gratis gebruik van maken. 
 
 

  

Welkom bij 

FysiovdBerge 
 

 

 

 

 
 
Kijk naar wat je wèl kunt 
en niet naar je beperkingen! 
 

John van den Berge 
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Fysiotherapie  
FysioFitness 
COPD Begeleiding 
Oedeemtherapie 
Psychosomatische Fysiotherapie 
ZwangerFit® Plus 
 
Zandstraat 78, 4101 EJ  Culemborg 
Telefoon 0345 – 510015 
 
www.FysiovdBerge.nl 
info@FysiovdBerge.nl 
www.facebook.com/FysiovdBerge 
www.facebook.com/FysiovdBerge.ZwangerFit 
 
   

De fysiotherapeut is Direct Toegankelijk: u kunt zonder 
verwijzing een afspraak maken. De fysiotherapeut voert eerst 
een screening uit. Een verwijzing van uw huisarts of specialist 
is noodzakelijk bij behandelingen aan huis en bij  
aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst.  

Wij zijn verplicht uw BSN op te nemen in onze administratie. 
Daarom vragen wij naar uw Identiteitsbewijs bij de eerste 
afspraak. 

Bij verhindering van de behandeling minimaal  24 uur van te 
voren afzeggen, anders zijn wij genoodzaakt de gereserveerde 
tijd bij u in rekening te brengen. 

Bent u niet tevreden over de behandeling in onze praktijk?  
Blijf er dan niet mee lopen. Maak het bespreekbaar (eventueel 
bij een collega van uw behandelend fysiotherapeut) of bij de 
praktijkmanager.  Komt u er samen niet uit dan kunt u uw 
klacht melden bij de klachtencommissie van het KNGF telefoon 
033-4672900. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of 
diefstal van uw eigendommen. 

 

 

Weer  lekker  bewegen! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vergoeding 
 
Uw behandeling bij de fysiotherapeut wordt 
vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. 
Wij raden u aan om u goed te verzekeren voor 
Fysiotherapie. Als u een chronische aandoening 
heeft gelden jaarlijks nieuwe voorwaarden.  
Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.  
Wij kunnen u hierbij ook adviseren. 
FysiovdBerge heeft contracten met alle 
zorgverzekeraars. 
 
FysioFitness 

In onze praktijk wordt al ruim 25 jaar FysioFitness  
beoefend in een circuit onder begeleiding van een  
fysiotherapeut, waarbij cardio-apparatuur (om uw  
conditie te verbeteren) wordt afgewisseld met  
apparatuur waarop de diverse spiergroepen  
getraind worden.  Een sterk lichaam voorkomt  
immers het krijgen van lichamelijke klachten en  
blessures. FysioFitness wordt niet vergoed door  
uw zorgverzekeraar.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FysiovdBerge: weer lekker bewegen! 
 
FysiovdBerge is een kleinschalige praktijk voor 
Fysiotherapie met een aantal specialisaties 
binnen het vakgebied. Wij werken in een prettig 
team en proberen gezamenlijk onze cliënten in 
beweging te brengen op eigen niveau en kunnen. 
Aandacht voor de bezoeker van de praktijk staat 
voorop. 
 
Ons motto is ‘kijk naar wat je wel kunt en niet naar 
je beperkingen’. Hoewel wij ons realiseren dat 
bewegen soms lastig is, willen wij graag uitdragen 
dat bewegen prettig is en dat het vooral ook leuk 
kan zijn. Als bewegen even niet meer gaat, zullen 
wij ons ervoor inzetten om u te stimuleren het 
maximale uit u zelf te halen.  
  
De fysiotherapeut houdt zich bezig met  
paramedische zorg, gericht op het behandelen, 
begeleiden en adviseren van cliënten met 
betrekking tot het houdings- en 
bewegingsapparaat. U kunt de hulp van uw 
fysiotherapeut inroepen als u in het dagelijks leven 
een lichamelijke klacht krijgt. Als ‘gewoon’ 
bewegen even niet meer zo vanzelfsprekend is.  
 
Tijdens een eerste behandeling wordt uw klacht 
besproken en vindt een uitgebreid onderzoek 
plaats. Vervolgens hoort u wat u van ons kunt 
verwachten, maar ook wat u zèlf kunt doen om uw 
herstel te bespoedigen. Een behandeling bij uw 
fysiotherapeut bestaat veelal uit een combinatie 
van diverse technieken, massage en 
bewegingstherapie. Omdat wij beschikken over 
een zeer uitgebreide oefenzaal, gaan cliënten 
geregeld bewegen als ondersteuning van de 
behandeling fysiotherapie. Zo bent u sneller 
klachtenvrij. 
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Kwaliteit 
 
U kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen 
om u de best mogelijke behandeling te geven.  
Wij houden elkaar scherp door interne controle van 
behandeldossiers, tenzij u dit niet op prijs stelt.  
 
Zodra u klachtenvrij bent, brengen wij uw huisarts 
op de hoogte van het verloop van de behandeling. 
Wij vragen u ook om deel te nemen aan een 
enquête. Hier worden vragen gesteld op gebied van 
behandelkwaliteit, bejegening en sfeer. Deelname is 
volledig anoniem en vrijblijvend.  Wij leren van deze 
uitkomsten en blijven zo werken aan verbetering 
van onze diensten.   
 
Al onze fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en 
staan ingeschreven in het CKR. Hiervoor gelden 
hoge nascholingseisen. Bovendien zijn de 
fysiotherapeuten lid van de landelijke 
Beroepsgroep: het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).  
Wij dragen zorg voor uw privacy volgens het 
reglement van het KNGF. Net als een arts heeft een 
fysiotherapeut beroepsgeheim.  
 


