Vergoeding
Het is verstandig om contact op te nemen met uw

Afspraak maken

zorgverzekeraar over de vergoeding. Wij hebben

Als u meer wilt weten, dan kunt u contact met ons

contracten met alle verzekeraars en werken onder

opnemen. U heeft hier meestal geen verwijzing voor

naam Fysoptima Soest. Fysiotherapie wordt meestal

nodig.

vergoed in de aanvullende verzekering.

Het is ook mogelijk om een afspraak in de avonduren

Ergotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering.

te maken.

Last van uw hand of pols?

Materiaalkosten
Voor een eventuele spalk rekenen wij bescheiden
materiaalkosten. Sommige verzekeraars betalen
een vergoeding voor spalken. Het is verstandig om
dit van te voren te vragen aan uw verzekeraar.

Handtherapie Soest

Verhindering
Mocht u uw afspraak willen annuleren, dan is dat

Locatie Soest en Baarn

fijn als u dat zo snel mogelijk doet. Dit zorgt er voor

Gecertificeerde therapeuten

dat wij andere patiënten kunnen plannen. Als u de
afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleert,

035-7601738

zullen we geen kosten in rekening brengen. Mocht
de annulering te laat komen of de afspraak zijn
vergeten, dan krijgt u een rekening voor de
afspraak.
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Steenhoffstraat 9a
3764 BH Soest

Fysiotherapie
Merelhove
Merelhof 44
3743 EL Baarn

035-7601738
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Handtherapie
Soest

Handtherapie Soest
Handtherapie Soest is dé specialist voor handen en
polsen in de regio Soest en Baarn. Wij zijn een
professionele, gezellige en persoonlijke praktijk.
Hier werken we met vier CHT-NL geregistreerde
fysio- en ergotherapeuten. Deze certificering is het
bewijs dat wij jarenlange ervaring hebben en veel
scholing hebben gevolgd, en een bijdrage leveren

Hand- of polsklachten?
Veel mensen krijgen ooit te maken met klachten
aan hun hand en pols. Hier blijven ze vaak mee
lopen, omdat ze niet weten dat hier iets aan te doen
is. Hand- en polsklachten kunnen heel lastig zijn,
vooral omdat de handen erg belangrijk zijn in het
dagelijks leven. Ook kunnen de klachten er voor
zorgen dat mensen beperkt worden tijdens hun
werk.
Het is dus heel belangrijk om goed voor de handen
te zorgen. En de beste zorg wordt gegeven door
gespecialiseerde handtherapeuten met een CHT-NL
certificaat. Dat kan nodig zijn als u last hebt van
bijvoorbeeld een ontstoken pees, van pijn na een
val, van slijtage of tintelingen, of als u een operatie
heeft gehad aan uw hand.

aan ons vak handtherapie (www.handtherapie.com/
certificering).
Wij werken nauw samen met handchirurgen,
traumachirurgen, reumatologen, orthopeden.
Veel huisartsen verwijzen hun patiënten met
hand- en polsklachten naar ons door.
Door onze ervaring kunnen wij:
• snel klachtenpatronen herkennen, en daarmee tot
de juiste diagnose komen
• een spalk maken of brace adviseren als dat nodig
is
• specifieke tapetechnieken voor handklachten
gebruiken
• samen met u kijken naar de problemen in het
dagelijks leven, en advies geven

adviezen aan zilversmid bij
werkgerelateerde klachten

Patiënt ervaringen
Een persoonlijke benadering staat bij ons voorop.
Dat merken we aan de terugkoppelingen die we
maandelijks van patiënten krijgen. Hieronder leest
u een paar ervaringen van onze patiënten.
“De behandeling bij Handtherapie Soest bevalt mij heel
goed. Je kan er snel terecht. En als er wat is, dan kan je ze
altijd bellen”
“Ik leerde handige tips hoe ik met minder pijn en kracht
mijn huishouden kan doen”
“Door jullie kundigheid kan ik weer na 3 maanden weer
alles doen met mijn duim”

