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Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat patiënten en huisartsen niet goed op de hoogte zijn 
van de diensten die wij leveren. Hiermee willen wij u beter op de hoogte brengen van de 
ontwikkelingen binnen in de praktijk en de fysiotherapie in het algemeen. 
De afgelopen jaren heeft fysiotherapie De Dijken zich ingezet om de kwaliteit van de 
praktijk te verbeteren. Dit heeft zich vertaald in een kwaliteitskeurmerk (HKZ) welke 
fysiotherapie De Dijken nu al 3 jaar heeft.  

HKZ 
 

Het keurmerk van HKZ 
(Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) 
staat voor duurzame 
kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: 
onafhankelijk en betrouwbaar. 
Met het HKZ- Keurmerk kunnen 
organisaties en praktijken laten zien dat 
zij serieus werk maken van de kwaliteit 
van zorg en dat ze voldoen aan de eisen 
die gesteld worden door klanten, 
professionals en relevant stakeholders. 
Een organisatie met HKZ-Keurmerk heeft 
intern de zaken goed op orde, stelt de 
klant centraal en werkt voortdurend aan 
het verbeteren van de zorg- en 
dienstverlening. 

Bent u goed verzekerd in 2016? 
 
Ieder jaar gaan ruim drie miljoen 
mensen naar de fysiotherapeut vanwege 
aandoeningen aan hun spieren en/of 
gewrichten. De fysiotherapeut helpt bij 
het herstel, de klachten zoveel mogelijk 
te verminderen of er zo goed mogelijk 
mee om te gaan. Daar zijn natuurlijk 
kosten aan verbonden. De ene keer bent 
u hier automatisch voor verzekerd, de 
andere keer niet. Wilt u weten hoe dit 
precies zit en wilt u weten of u  
fysiotherapie goed geregeld heeft in 
2016? Ga naar 
www.defysiotherapeut.com bekijk welke 
polis u voldoende dekking geeft.  

 

Beweegt u voldoende 
 

Voor velen is het bekend dat we in 
Nederland gemiddeld te weinig bewegen, 
maar hoeveel beweging hebben we 
eigenlijk nodig om gezond te zijn? In 
deze nieuwsbrief leest u wat de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
inhoudt.  

Om een goede gezondheid te behouden 
is het gewenst tenminste vijf dagen per 
week 30 minuten matig intensieve 
lichaamsbeweging te hebben. Voor 
kinderen, jongeren en mensen met 
overgewicht is het gewenste aantal 
minuten per dag tenminste 60.  

Of aan de norm wordt 
voldaan hangt af van de 
duur totaal 30 of 60 
minuten in blokken van 
minimaal tien minuten, 
de frequentie, minimaal 
vijf dagen per week en 
de intensiteit  
iets hogere hartslag en 
ademhaling, dus doorwandelen, iets 
harder op de pedalen    
trappen, eens flink achter      
de hond aanrennen. 
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Van alle mensen 
die kiezen voor een 

aanvullende 
zorgverzekering
doet meer dan 

55% 
dat vanwege
fysiotherapie*  

* representatief onderzoek door tnS nipo in opdracht van het KngF.

Maak de vergelijking op  
www.defysiotherapeut.com

MAAR LANG NIET ELKE POLIS GEEFT 
VOLDOENDE DEKKING


