De osteopatische behandeling
Een bezoek aan een osteopaat duurt een half uur tot idrie kwartier. De eerste keer stelt de osteopaat veel vragen: over de klacht, maar ook over
de ziektegeschiedenis en leefgewoonten. Zo probeert hij te achterhalen welk weefsel bij u de klachten veroorzaakt. Daarna volgt een uitgebreid
lichamelijk onderzoek. De osteopaat onderzoekt welk bewegingsverlies in het lichaam uw klacht veroorzaakt. Dat doet hij terwijl de patiënt in
zijn of haar ondergoed afwisselend zit, ligt en staat.
Als het onderzoek is afgerond bespreekt de osteopaat wat hij of zij heeft opgemerkt, en stelt een behandelplan op. Met zachte en soms stevige
handgrepen maakt de osteopaat lichaamsweefsels één voor één weer beweeglijk. Na de behandeling duurt het enige weken voor een volgende
afspraak: het zelfherstellend vermogen van het lichaam heeft tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.
Soms ervaart een patiënt kort na de behandeling een emotionele reactie. Het is ook mogelijk dat de patiënt na de behandeling korte tijd last
krijgt van hoofdpijn, vermoeidheid of juist een verergering van de klacht. Het is dan ook goed om de dag van de behandeling rustig door te
brengen. Wacht met fanatiek sporten liever tot de volgende dag.
Als de behandeling aanslaat, merkt de patiënt al snel vooruitgang. Meestal zijn vier tot zeven behandelingen voldoende voor herstel. Tijdens de
periode dat u onder behandeling bent bij de osteopaat kunt u tegelijkertijd een revalidatie traject volgen in de fitnessruimte vanaf 8,50 euro bij
twee behandelingen osteopathie per maand.
Wilt u meer lezen over de osteopathie? Zie http://www.osteopathie.nl
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Geen verwijzing nodig

Tarief/Vergoedingen

Een verwijzing van uw huisarts of specialist voor een
osteopathische behandeling is niet noodzakelijk. Ook uw
zorgverzekeraar vraagt niet om een verwijzing. U ontvangt van
uw verzekeraar een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor
de osteopatische behandeling. Deze vergoeding is afhankelijk
van uw zorgverzekeraar en uw afgesloten pakket. Lees daarop
wel uw persoonlijke polisvoorwaarden na. De osteopaat moet
wel aangesloten zijn bij het NRO (Nederlands Register voor
Osteopathie) of het NOF (Nederlandse Osteopathie
Federatie).

Afspraak annuleren

Het eerste consult waarbij er een uitgebreide anamnese
plaatsvindt, duurt bij Osteopathie Westmaas 30 tot 45
minuten. Een consult osteopathie kost € 80,-. U krijgt na
de behandeling een factuur die u met een pinbetaling
kunt
voldoen. De factuur dient u in bij uw zorgverzekeraar.
Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars vergoeden geheel
of
gedeeltelijk een osteopatische behandeling, afhankelijk
van
uw aanvullende pakket.
Om te zien welke vergoeding uw verzekeraar biedt kunt u
kijken op de volgende website over osteopathie
http://www.osteopathie.nl/cms/upload/files/overzicht%
20vergoedingen%202014-2%20site.pdf 2015 volgt
later!!!!!!

Heeft u een afspraak gemaakt en bent u onverhoopt
verhinderd? Geef dit dan via de e-mail of per
telefoon door. Afspraken bij voorkeur uiterlijk 24
uur van te voren annuleren. Bij afspraken die niet
zijn nagekomen zijn wij helaas genoodzaakt om het
tarief voor de osteopathie in rekening te brengen.

Register brancheorganisaties
De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie
Staat garant voor onder andere kwaliteit, controle
osteopathie in Nederland
en bijscholing van alle erkende osteopaten in Nederland.

Lees meer over NVO

(http://www.osteopathie.nl/)

Het Nederlands Register voor Osteopathie
Is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van de
waarborgt en de regels en reglementen handhaaft.

Lees meer over NRO (http://osteopathie-nro.nl)s

gezotress of veranderde leefstijl zoals voedingsgewoonten, dan kan het lichaam soms hulp nodig hebben om dit vermogen weer terug te krijgen.
Osteopathie kenmerkt zich niet door alleen een symptoomgerichte

FysioFit Westmaas
Rootweide 1A
Westmaas

Contact informatie
T: 0186-576493
m: info@osteopathie-westmaas.nl

