
 

 

(online) vragenlijsten 

lage rugklachten 

meten is weten 
effecten 

fysiotherapie 

In deze folder willen we u graag informeren over 

een nieuwe werkwijze voor patiënten met lage 

rugklachten. FysioExperts monitort namelijk 

uitkomsten van de behandeling bij lage 

rugklachten. Een nieuwe ontwikkeling, waarbij 

wij het van belang vinden om u volledig en 

correct te informeren.  

   

 

Wat houdt het voor u in? 

Kort gezegd: wij monitoren de effecten van de 

behandeling aan de hand van vragenlijsten.  

Om dat te kunnen doen, is het nodig om een 

patiënt in te delen in één van de drie 

categorieën. Dit gebeurt aan de hand van de 

vragenlijsten. Dit zogenaamde behandelprofiel 

geeft richting aan de behandeling en doelen 

worden samen met u opgesteld. 

 

 

Waarom vragenlijsten? 

Er zijn drie redenen waarom FysioExperts er 

voor gekozen heeft om de effecten van 

patiënten met lage rugklachten te gaan 

monitoren:  

1. Wij willen als praktijk een volledig beeld 

krijgen van uw klachten en daarmee de 

kwaliteit van de behandeling verbeteren.  

2. Door de effecten te monitoren wordt 

daarnaast beter inzicht verkregen in 

behandelgemiddelden, kosten en 

effectiviteit van de behandelingen.  

 

3. Zorgverzekeraars vragen van 

fysiotherapiepraktijken steeds vaker of zij 

datamanagement toepassen. Dat wil 

zeggen: heeft een praktijk zicht in 

gegevens zoals behandelgemiddelden en 

kosten? Kan en stuurt zij aan op een 

passend behandelplan bij de verschillende 

behandelgroepen? 

FysioExperts is een innovatieve praktijk, wij 

willen daarom inzicht krijgen in deze 

gegevens. Omdat lage rugklachten een vaak 

geziene klacht is, starten wij met het 

monitoren van deze doelgroep.  

 

 

Werkwijze voor patiënten 

Wij sturen u voor het eerste bezoek een e-mail 

met het verzoek vragenlijsten in te vullen. 

Neemt u hiervoor ruim de tijd, er worden veel 

vragen gesteld. Door dit digitaal te doen, komt 

de informatie direct in uw behandeldossier te 

staan. Zo kan de fysiotherapeut zich alvast een 

beeld vormen van uw klachten en situatie en 

bent u minder tijd kwijt met het vraaggesprek. 

Wij willen de tijd tijdens uw afspraak namelijk 

zo optimaal mogelijk besteden.  

 

De assistente of de therapeut stuurt u een mail 

met (beveiligde) toegangsgegevens. Lukt het u 

niet om vóóraf de vragenlijsten in te vullen? 

Vul deze dan a.u.b. na het eerste consult in. 

  

 

Eindmeting 

Om een goed beeld te krijgen van de behandeling 

passen wij diverse momenten vragenlijsten toe. 

In elk geval wordt uw klacht bij aanvang en bij 

het afsluiten van de behandeling in kaart 

gebracht.  

 

Gaat uw laatste behandeling mogelijk niet door 

om welke reden dan ook? Dan waarderen wij het 

als u de eindmeting invult. Zo helpt u  

ons én de patiënten in de toekomst! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Behandeling lage rugklachten 
 

I Monitoren van effecten  

FysioExperts is een onderdeel van 
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Privacy 

Uiteraard houden wij rekening met uw privacy. 

Het verwerken, analyseren en monitoren van de 

effecten is volgens de huidige privacyregels.  

 

Wij werken samen met IQ Healthcare en 

Mediquest. Zij zijn gerenommeerde en 

betrouwbare partijen. Het KNGF (Koninklijk 

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) 

heeft de afspraken, met deze partijen  

in overeenkomsten vastgelegd.    

 

 

Kosten  

Fysiotherapie en manuele therapie worden 

vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw 

(aanvullende) verzekering. 

 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze 

uiteraard aan de behandeld therapeut stellen 

of een mail zenden aan het algemene  

e-mailadres.  

 

 

 

Aanmelding 

U kunt zich zonder verwijzing van een (huis)arts 

aanmelden. Aanmelden kan via:  

Telefoon:  079 - 343 52 40  

E-mail:   info@fysioexperts.nl  

Website:   www.fysioexperts.nl 

 

 

Onze locaties zijn: 

 

Locatie Noordhove 

Sullivanlijn 21 

2728 BR Zoetermeer 

 

Locatie Oosterheem 

Oosterheemplein 231 

2721 NC Zoetermeer 

 

Locatie Rokkeveen-oost 

Groen-blauwlaan 145 

27149 GH Zoetermeer 

 

Locatie de Watertoren 

Nathaliegang 63 

2719 CP Zoetermeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


