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Welkom bij T-MED Bekkenfysiotherapie 

Bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut komt u voor behandeling op verwijzing van uw 

huisarts en/of specialist,  u wordt doorverwezen door uw verloskundige of u besluit zelf een 

afspraak te maken. De bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid om mensen met lage rug-, 

bekken- en bekkenbodemklachten te behandelen. Zij is de enige fysiotherapeut welke 

bevoegd is om ook inwendige behandelingen uit te voeren. Uiteraard alleen indien dit nodig 

is en u hiervoor toestemming geeft. Na een afgeronde opleiding fysiotherapie heeft José 

Sinnema, uw bekkenfysiotherapeut, een 3 jarige opleiding tot Master in de 

bekkenfysiotherapie gevolgd. 

José houdt zich bezig met preventie en voorlichting, coaching, begeleiden en behandelen 

van mensen met lage rug, bekken- en bekkenbodemklachten. Klachten rondom 

zwangerschap, bevalling en menopauze behoren ook tot haar werkgebied. Ze is aangesloten 

bij de YVLO. 

Aanmelding 

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van 

toepassing, uw verwijsbrief. Tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk neemt u een geldig 

legitimatiebewijs mee. Ook vragen wij u elk bezoek aan onze praktijk een handdoek mee te 

nemen.   

Wat kunt u verwachten  

Uw klacht zal tijdens het eerste consult uitvoerig worden uitgevraagd en uw 

bekkenfysiotherapeut zal bekijken of u inderdaad op de juiste plek bent. Wij leggen u uit hoe 

wij werken en wat wij voor u kunnen betekenen. De aard en ernst van uw klachten wordt 

bekeken en de mate waarin uw klachten uw leven beïnvloeden. Er wordt gekeken of 

behandeling zinvol is en zo ja, hoeveel behandelingen bij benadering nodig zijn. Bij de 

bekkenfysiotherapeut wordt u tijdens de tweede afspraak uitgebreid geïnformeerd hoe het 

bekken, de lage rug en de bekkenbodem werken in relatie tot uw klachten en vindt het 

onderzoek plaats in het derde consult. Persoonlijke adviezen over voeding, drinken, 

beweging, toilethoudingen en toiletgedrag vallen daar ook onder. Na de intake en het 

onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Door de behandelingen en de daarbij 

behorende oefeningen krijgt u inzicht in het functioneren van uw bekkenbodem, rug– en 

buikspieren.  
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De behandelfrequentie is in het begin wekelijks gevolgd door 2-3-4- wekelijkse consulten. Dit 

is afhankelijk van uw problematiek. Het behandeltraject bij de bekkenfysiotherapeut duurt 

over het algemeen lang (3 maanden tot één jaar). 

Goede dossiervorming vraagt veel tijd wat voor u niet altijd zichtbaar is. Wij brengen daarom 

voor het eerste consult een intake/onderzoek én een behandeling in rekening. 

Afmelden 

Indien u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen dient u de afspraak 24 uur van te voren 

te annuleren. Let op: Niet nagekomen afspraken en niet tijdig afgemelde afspraken worden 

bij u zelf  in rekening gebracht. In overleg met uw therapeut kan bij ziekte of onvoorziene 

omstandigheden van deze regel worden afgeweken. 

Wie betaalt uw behandeling? 

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering indien u 18 jaar 

of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar dan worden behandelingen fysiotherapie vergoed 

vanuit uw basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft worden de 

behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet aanvullend 

verzekerd bent of u bent maar beperkt aanvullend verzekerd dan krijgt u een nota van ons 

(via infomedics.nl) met het daarop vermelde praktijktarief. Hoeveel behandelingen u vergoed 

krijgt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte 

bent van deze voorwaarden en weet hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Wij hebben 

voor 2020 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van de ONVZ 

(ONVZ, PNOzorg en VvAA), VRZ (ENO en Zorg en Zekerheid), Caresq (Caresco, Aevitae, One 

Underwriting), Promovendum, Besured en National Academic. 

Contact 

De praktijk is gevestigd aan de Frisiastate 23 a te Oentsjerk. Voor het maken van een 

afspraak zijn wij op maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 9:00-13:00 uur, op 

telefoonnummer 058-2563025. Op overige uren staat het antwoordapparaat aan. Ook kunt 

u via de website of via de mail contact opnemen www.t-med.nl of info@t-med.nl. Op 

dinsdagmiddag is er een bekkenfysiotherapeutisch spreekuur op de eerste verdieping  in het 

Peldershûs te Burgum aan de W.M.Oppedijk van Veenweg 38B, 9251 GA.   

 

 

http://www.t-med.nl/
mailto:info@t-med.nl
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Privacyreglement 

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houden wij een patiëntendossier 

bij. Op dit dossier is de AVG (Algemene  Verordening  Gegevensbescherming)  van 

toepassing. Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij naar onze website en onze 

praktijkinformatiemap, die ter inzage in onze wachtkamer ligt. 

Rechten en plichten 

Als patiënt van T-MED fysiotherapie hebt u een aantal rechten en plichten. Deze zijn 

vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Voor meer 

informatie over de WGBO verwijzen wij naar onze website en onze praktijkinformatiemap, 

die ter inzage in onze wachtkamer ligt.  

Toestemming 

Wij vragen om uw toestemming voor het uitwisselen van uw gegevens naar de Landelijke 

Database Fysiotherapie (LDF). Als u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken. Meer informatie 

over de Landelijke Database Fysiotherapie kunt u vinden in onze praktijkinformatiemap, 

welke ter inzage ligt in onze wachtkamer.  Tevens vragen wij u toestemming om u gegevens 

toe te sturen t.b.v. zorgproducten en huiswerkoefeningen.  

Ondertekening 

 Soms kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen door de 

bekkenfysiotherapeut bij uw huisarts, specialist en/of verloskundige. Wij zijn u 

wettelijk verplicht daarvoor toestemming te vragen 

 Soms is het zinvol om een inwendig onderzoek uit te voeren. 

 (svp aankruisen waar u toestemming voor geeft) 

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u op de hoogte te zijn van het hierboven 

genoemde en geeft u toestemming voor de aangevinkte hokjes onder het kopje 

ondertekening.  

Naam: 

Geboortedatum: 

Datum: 

Handtekening: 


