Informed Consent
U wordt verzocht onderaan uw handtekening te zetten. Hiermee geeft u aan:
- dat u het formulier hebt gelezen, of later zult lezen.
- dat u op de hoogte bent van de inhoud.

Ik zal de Praktische Informatie op de website lezen
Op de website www.coevering.com staat bovenaan een link naar de Praktische Informatie. Is iets niet
duidelijk? Vraag dan om een toelichting

Wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar? Ik weet dat ik de behandeling dan zelf
moet betalen
Bent u onvoldoende of niet verzekerd voor fysiotherapie? Dan kunt u na de behandeling pinnen. Soms blijkt
achteraf dat een behandeling niet wordt vergoed. Bijvoorbeeld omdat u over het maximum heen bent. De
factuur krijgt u per email of via de post.

Ik ontvang een factuur achteraf als ik niet op de afspraak verschijn. Of als ik te laat afzeg
Er zijn mensen die met spoed behandeld moeten worden. Bijvoorbeeld vanwege ernstige pijn. Of omdat de
huisarts of ziekenhuis hierom vraagt. Als u op tijd afzegt, kan iemand anders worden ingepland. Belt u te
laat, dan kan dat niet meer.

De eerste afspraak van elke nieuwe klacht = 2 behandelingen
Dit geldt voor alle fysiotherapeuten in Nederland sinds 2007. De Screening / Intake / Onderzoek is 1
behandeling. Het bespreken van het Behandeldoel en Behandelplan, het Informeren / Adviseren, en
eventueel een Proefbehandeling gelden ook als 1 behandeling.

Ik besef dat er zeldzame complicaties kunnen optreden tijdens of na de behandeling
Elke therapie kent ongewenste reacties. Zo ook massage, oefentherapie, manuele therapie, dry needling en
electrolyse. Bijwerkingen zijn tijdelijk. Complicaties zijn uiterst zeldzaam. Maar ernstig. Enkele voorbeelden:
botbreuk, ontwrichting, hersenbloeding, longembolie, pees- of spierscheur, infectie, hernia, verlamming,
klaplong. In het ergste geval kan iemand overlijden.
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Het is me duidelijk dat ik vragenlijsten op een computer, tablet of telefoon dien in te vullen.
Een papieren dossier is verleden tijd. Steeds meer praktijken vragen u om gegevens op een computer in te
vullen. Zoals een intake (reden waarvoor u komt). Of een vragenlijst. Of hoe het is gegaan sinds de laatste
behandeling. Dit spaart tijd. Zodat er meer tijd over blijft voor de behandeling zelf.

Het gesprek is een deel van de fysiotherapeutische behandeling
“Er is niets gedaan, alleen gepraat”. Zo lijkt het misschien. Maar de intake, anamnese, de uitleg wat er aan
de hand is (in “Jip en Janneke” taal), bespreken van een behandelplan, de voor- en nadelen van een
therapie vertellen, dit alles hoort bij de behandeling. Dit “praten” (Informeren / Adviseren) valt onder de
fysiotherapeutische behandeling. En wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Het doel van een echografisch onderzoek is om een geschikte behandeling voor mijn klacht te
kiezen. Niet om een medische diagnose te stellen.
In het ziekenhuis maakt de radioloog (of de laborant) de echo’s. Met als doel een medische diagnose te
stellen. Voor een fysiotherapeut is de echo een hulpmiddel. Om een geschikte behandeling te kiezen. Waar
zit het letsel (vb welke pees), wat is de aandoening (vb scheur of ontsteking), hoe ernstig is het (vb kleine of
grote scheur). Ook als er geen afwijking te zien is, helpt dat bij de keuze.

Mag ik gaan werken? Mag ik weer sporten? Welke oefeningen moet ik doen? Echografie kan hier
geen antwoord op geven
Voor u als patiënt zijn dit belangrijke vragen. Maar daar kan echografie helaas geen antwoord op geven.
Deze vragen zijn niet met een simpel “ja of nee“ te beantwoorden. Na het onderzoek gaat u terug naar uw
verwijzer. Of u maakt een afspraak met een fysiotherapeut. Daar kunt u uw vragen stellen.

Gaat iets niet naar wens? Laat het weten.
Is er iets mis gegaan? Gaat het anders dan u verwacht had? Heeft u een suggestie voor verbetering? Als
patiënt / bezoeker van een praktijk ziet u vaak sneller hoe iets beter kan. Laat dit weten. Mondeling, via het
webformulier, een briefje in de wachtkamer. Mag anoniem. Dan wordt bekeken of het haalbaar is.

Datum
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Plaats

Handtekening
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