
Attent Zorg en Behandeling
Behandelinformatie

Fysiotherapie, Ergotherapie,
Logopedie en Diëtetiek



• een geldig identiteitsbewijs
• uw verzekeringspasje
• eventueel de verwijsbrief van huisarts of specialist.

Informatie
 
Algemeen
U hebt gekozen voor een eerstelijns behandeling door een behandelaar van
Attent Zorg en Behandeling. Conform de eisen van de Wet op de Geneeskun
dige Behandelovereenkomst (WGBO) ontvangt u onze behandelinformatie.
Hierin vindt u onder andere de afspraken die gemaakt zijn betreffende de be
handeling en de wijze van vergoeding.
 
Bereikbaarheid
Ons behandelcentrum is gevestigd op meerdere locaties. Adressen staan op
bladzijde 7 van deze folder.
 
Eerste afspraak
Voor een goede start van uw behandeling vragen we u om bij de eerste afspraak
het volgende mee te nemen:

Wilt u een wijziging van verzekering of verzekeringsnummer tijdens de behan
delperiode aan ons doorgeven?
 

Ergotherapie



Afzeggen of wijzigen van een afspraak
Indien u door omstandigheden verhinderd bent, dient u zich 24 uur voor
aanvang van de behandeling af te melden. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd
kunnen bij u in rekening worden gebracht.
 
Klachtenregeling
Attent beschikt over een klachtenregeling. Hiervoor verwijzen we naar onze
website attentzorgenbehandeling.nl.



Behandeling
 
De behandeling
Wij kunnen behandelen zonder verwijzing van de huisarts of specialist. Dit heet
Direct Toegankelijk. Onze voorkeur gaat echter uit naar een verwijzing van de
huisarts of specialist.
Wanneer u een afspraak heeft in ons behandelcentrum mag u zich melden bij
de receptie. Zij zullen u de weg wijzen naar de wachtruimte. Uw behandelaar
zal u hier ophalen.
Indien nodig kan de behandeling bij u thuis plaatsvinden. Dit kan per behande
laar verschillen en gebeurt in overleg.
 
De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek. Voor een uitgebreid onder
zoek zijn soms meerdere behandelingen noodzakelijk. Na het onderzoek wordt
de conclusie met u besproken en neemt u samen met uw behandelaar een
besluit over verdere behandeling. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.
 
Hoe lang duurt een behandeling?
De fysiotherapeutische of logopedische behandeling duurt maximaal 25 minu
ten. De behandeling van de diëtist of ergotherapeut duurt maximaal 60 minu
ten. In overleg kan van deze behandelduur worden afgeweken. De frequentie
is afhankelijk van uw hulpvraag en de ernst van de klachten.
De  behandelaren sturen tijdens uw behandeling of aan het einde van uw be
handelperiode een verslag naar de huisarts of specialist.

Fysiotherapie



Bewaartermijn en toestemming voor het uitwisselen van gegevens en
privacy
Binnen ons behandelcentrum wordt zorgvuldig omgegaan met uw informatie.
De informatie is van vertrouwelijke aard. Uw gegevens worden gedurende 15
jaar bewaard, daarna zullen deze worden vernietigd.
 
Volgens de Wet persoonsregistratie hebben wij toestemming nodig om mon
deling en/of schriftelijke informatie uit te wisselen met andere behandelaren,
huisarts, leverancier, WMO-/Wijkteamconsulent etcetera.

Logopedie

Diëtetiek



Vergoedingen
 
Diëtetiek
Diëtetiek wordt tot 3 uren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Na deze
drie uren kan eventueel een beroep gedaan worden op uw aanvullende verze
kering. Het kan per aanvullende verzekering verschillen hoeveel dieetadvisering
hierin is opgenomen.
 
Ergotherapie
Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Per kalenderjaar heeft u recht op 10 uur ergotherapie.  Uitbreiding van deze
uren is afhankelijk  van uw aanvullende verzekering. U kunt dit navragen bij uw
zorgverzekeraar.
 
Fysiotherapie
Fysiotherapie wordt bij een chronische indicatie vergoed vanuit de basisverze
kering. Hierbij dienen wel de eerste 20 behandelingen door de aanvullende
verzekering te worden vergoed.  Bij een niet-chronische indicatie moet er altijd
aanspraak worden gedaan op de aanvullende verzekering. Wanneer u alleen
een basisverzekering heeft of onvoldoende verzekerd bent, brengen wij de
behandeling bij u in rekening. Vraag bij uw zorgverzekeraar na hoeveel behan
deling maximaal vergoed worden.
 
Logopedie
Logopedie wordt bij een medische indicatie vergoed vanuit het basispakket van
uw zorgverzekeraar. De hoogte van vergoeding is afhankelijk van uw polis. U
kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.
 
Voor alle behandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering
geldt het verplichte eigen risico.



Adressen en contactgegevens locaties
 
Locatie Regina Pacis
Velperweg 158
6824 MD  Arnhem
 
Locatie Vreedenhoff
Esperantolaan 2
6824 LV  Arnhem
 
Locatie Tertzio
Bachstraat 29
6661 CP  Elst
 
Contactgegevens locaties Regina Pacis, Vreedenhoff en Tertzio:
Telefoonnummer 026 38 47 420
Mailadres: secretariaatbehandeling.regioAO@attentzorgenbehandeling.nl.
 
Locatie Intermezzo
Harderwijkerweg 1
6952 AA  Dieren
 
Locatie Rhederhof
Worth Rhedenseweg 45
6991 DV  Rheden
 
Contactgegevens locaties Intermezzo en Rhederhof:
Telefoonnummer 088 990 1888
Mailadres secretariaatbehandeling.regioRDD@attentzorgenbehandeling.nl
 
 
In de regio's Dieren, Doesburg, Rheden, Arnhem en Elst behandelen we,
indien gewenst, bij u thuis.



Informatie
 
Wilt u zorg aanvragen, hebt u vragen over onze zorgverlening, wilt u weten of
u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten of wilt u weten wat
Attent Zorg en Behandeling nog meer voor u kan betekenen? Bezoekt u dan
onze website attentzorgenbehandeling.nl of neem contact op met het Atten
tiepunt 0800 2883689.
 
Contact
 
Attent Zorg en Behandeling
Hoofdstraat 8
6994 AE  DE STEEG
 
T 088 990 1000

attentzorgenbehandeling.nl 0800 2883689


