Onze werkwijze

informatie, uw vereiste toestemming voor onderzoek en

Wanneer u zonder verwijzing komt, wordt er d.m.v. een

behandeling, uw recht op inzage in uw dossier en uw recht

screening gekeken of u in aanmerking komt voor

op privacy. Meer informatie vindt u op onze website.

behandeling. Zijn uw klachten niet geschikt voor
fysiotherapeutische of manueeltherapeutische
behandeling, dan wordt u verwezen naar uw huisarts.

ECHOGRAFIE
Nuijten fysiotherapie heeft als bijzondere specialisatie
echografie van het bewegingsapparaat in huis. Hierbij

Wanneer behandeling mogelijk is, volgt er een uitgebreid

wordt de kwaliteit van spieren, pezen, gewrichtskapsel en

fysiotherapeutisch onderzoek om de oorzaak van uw

banden, slijmbeurs en soms ook zenuwen, bloedvaten en

klachten te achterhalen. U krijgt hier na het onderzoek

bot in beeld gebracht. Echografisch onderzoek is niet

Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele therapie,

uitleg over van uw fysiotherapeut. Vervolgens wordt met u

schadelijk voor de patiënt en duurt gemiddeld 10-20

Sportfysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, FysioFitness

het behandelplan besproken.

minuten. U krijgt direct de uitslag te horen van onze

en echografie van het bewegingsapparaat

Wanneer u met een verwijzing komt, betekent dit dat uw

echografist.

arts uw klachten reeds heeft beoordeeld als geschikt voor

Het echografisch onderzoek wordt altijd in combinatie met

behandeling.

lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Dat verhoogt de

LOCATIES:

Behandeling bestaat over het algemeen uit passieve

nauwkeurigheid van de diagnose en daarmee het opstellen

ADRES 1

mobilisatietechnieken van gewrichten, oefentherapie en

van een gericht behandelplan.

adviezen t.b.v. uw werk en dagelijkse activiteiten.

Thomas van Aquinostraat 39
5042 HA Tilburg

ADRES 2

Bij beëindiging van de behandeling krijgt u advies gericht

Horus gezondheidscentrum
Lage witsiebaan 39 5042 DG Tilburg

op preventie en wordt uw huisarts geïnformeerd over het
beloop en resultaat van de behandeling.

E-MAIL

info@nuijtenfysiotherapie.nl

Cliënten die gebruik maken van de oefenzaal verzoeken

INTERNET

www.nuijtenfysiotherapie.nl

we schone (sport)schoenen te dragen met lichte zolen.

TELEFOON

013-4684764

Klachten

KvK-nummer:

75007126

Nuijten Fysiotherapie neemt deel aan de Klachtenregeling

IBAN:

NL95RABO0156266121

van de beroepsgroep (KNGF). Een informatiefolder vindt u
op de website. De praktijk is niet aansprakelijk voor
vermissing, diefstal of schade aan of van goederen van de
patiënt.
Uw privacy en rechten
Wij hanteren de wettelijke regels volgens o.a.:
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet op
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), Wet
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO). De WGBO bepaalt uw recht op voldoende
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