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Resultaatgericht
voorspelbaar
betrouwbaar
innovatief
doelmatig
gepassioneerd

wie
zijn
wij

?

is de nieuwe
naam van een
van de grootste
fysiotherapiepraktijken
in de regio Venlo.
Al sinds 1974 lopen wij
voorop in professionele
zorg en deskundige
begeleiding.

Onze manier van behandelen
kenmerkt zich door resultaatgericht
heid, voorspelbaarheid en in tijd
afgebakende behandelplannen.
De fysiotherapeuten van Funqtio
kijken verder dan alleen het fysieke
en technische deel van het vak;
ze hebben oog voor de mens achter
de klacht. Wij streven er ook naar
om bij onze klanten het bewustzijn
te vergroten dat ze zelf medeverant
woordelijk zijn voor hun eigen
gezondheid.
Bij Funqtio werkt een groot aantal
fysiotherapeuten, van wie velen
gespecialiseerd zijn in deelterreinen
als sportfysiotherapie en manuele
therapie. Onze praktijk beschikt over
ruime, modern uitgeruste behandelen trainingsruimtes.
Funqtio is gevestigd in het Medisch
Centrum Steyl, samen met diverse
andere dienstverleners op het gebied
van gezondheid.
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Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen,
jong en oud, naar de fysiotherapeut.
Het kan gaan om sportblessures,
klachten opgedaan tijdens het werk,
klachten als gevolg van een ongeval,
ziekte of een ‘verkeerde’ beweging,
of simpelweg omdat het lichaam
ouder wordt. Funqtio kan de meeste
fysiotherapeutische zorg leveren, maar
heeft zich in de loop der jaren op een
aantal terreinen gespecialiseerd.

Kortdurende ‘a-specifieke’ klachten.
A-specifieke klachten zijn klachten die
niet veroorzaakt worden door een
aanwijsbare pathologische oorzaak
als een tumor, een rughernia of
osteoporose (botontkalking).
Bij rugklachten bijvoorbeeld is 90%
a-specifiek van aard. De aard van
de klachten kan enorm variëren: ze
kunnen ondraaglijk of mild zijn, ze
kunnen kort van duur zijn of juist lang
aanhouden en ze kunnen wel of geen
beperking geven in het dagelijks
leven.
De oorzaak van de klacht ligt veelal
in kortdurende of langere fysieke
overbelasting. Soms speelt ook
psychische belasting een rol. In dat
geval zal een zuiver fysieke benade
ring nauwelijks of geen effect hebben
en wordt de klacht in een breder
perspectief bekeken.
Funqtio richt zich op de (kortdurende)
a-specifieke klacht, waarbij vaak een
op zich staande fysieke oorzaak te
vinden is. Juist in dié gevallen kan
fysiotherapie uiterst zinvol zijn.

Sportblessures.
Waar de algemene fysiotherapeut
zijn patiënten behandelt om weer de
gewone dagelijkse handelingen te
kunnen verrichten, gaat onze sport
fysiotherapeut een stap verder. Hij
krijgt te maken met klanten die weer
onbezorgd en vrijuit willen sporten.
Of met fanatieke sporters die hun
sport weer op hoog niveau willen
beoefenen. Funqtio beschikt over
indoor- en outdoorfaciliteiten om de
sporter optimaal te begeleiden.
Revalidatie na een operatie.
Na een orthopedische en chirurgische
ingreep is het vaak nodig dat er direct
aansluitend (of na een periode met
weinig beweging) gestart wordt met
een revalidatietraject. In nauw over
leg met de behandelend specialist
stellen wij een behandelplan op dat
het maximale uit uw revalidatie haalt.

Bedrijfs-fysiotherapie.
Elke onderneming heeft er belang
bij om verzuim zoveel mogelijk te
voorkomen. Wanneer een werknemer lichamelijke klachten krijgt
en hierdoor dreigt uit te vallen of
al uitgevallen is, kan hij binnen
twee dagen bij ons terecht voor
een diagnose/behandeling.
De onderneming krijgt de dag erna
bericht over onze bevindingen. Ook
geven wij adviezen om het verzuim
risico te verkleinen. Tevens bieden
wij werknemers de mogelijkheid om
tegen een gunstig tarief onder be
geleiding bij ons te komen trainen.

Werk
wijze

De manier van werken van Funqtio
kenmerkt zich door resultaatgerichtheid.
Wat betekent dit voor u als patiënt?
Bij uw eerste afspraak stelt de
fysiotherapeut op basis van een
intakegesprek, vragenlijsten en een
lichamelijk onderzoek vast of er een
indicatie is voor fysiotherapeutische
behandeling. Vervolgens stelt hij of zij
samen met u het gewenste einddoel
van de behandeling vast en een
bijbehorend behandelplan.
Uw fysiotherapeut bespreekt ook met
u hoe u het bereikte resultaat zelf kunt
handhaven (zelfmanagement) en hoe
u kunt voorkomen dat uw klachten
terugkeren. Funqtio gaat er dus van
uit dat u zelf inspanningen verricht
om het bereikte resultaat te besten
digen. Uiteraard zullen wij u hierover
adviseren.
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Niet in alle gevallen kunnen wij uw
klacht verhelpen binnen de in het
behandelplan gestelde termijn.
Als uw klacht onverhoopt toch lang
durig van aard blijkt te zijn en het
vastgestelde einddoel niet of nau
welijks is bereikt, nemen wij contact
op met uw huisarts, een specialist of
de arbo-arts voor advies en mogelijk
nader onderzoek.
Het kan ook voorkomen dat meteen
na een eerste screening al duidelijk
is dat uw klacht niet alleen met fysio
therapie verholpen kan worden. Ook
dan overleggen wij met uw huisarts,
een specialist of de arbo-dienst.
Samen bekijken we dan wie u het
beste kan helpen.

Wat
biedt
Funqtio
nog
meer

?

Naast de reguliere fysiotherapie, sportfysiotherapie en
manuele therapie biedt Funqtio extra mogelijkheden
voor klanten met specifieke wensen of behoeftes.
Indoor oefenruimte.
Onze praktijk beschikt over een ruime
indoor oefenruimte, uitgerust met
moderne fitnessapparatuur.
Loopclinics.
Wij verzorgen loopclinics voor
sporters, waarbij de accenten liggen
op kracht, coördinatie, snelheid,
lenigheid en uithoudingsvermogen.
Buitenfaciliteiten.
Voor revalidatietrainingen hebben
wij ook de beschikking over buiten
faciliteiten. Hierdoor kan de revali
datie optimaal worden afgerond,
zodat bijvoorbeeld een voetballer
zijn veldtraining met een gerust hart
kan hervatten.

Groepsrevalidatie.
Funqtio biedt ook mogelijkheden voor
groepsrevalidatie, gericht op speci
fieke medische doelgroepen zoals
COPD- en hartpatiënten.
Bikefit.
Voor liefhebbers van wielrennen
en mountainbiken is er Bikefit, een
driedimensionaal meetsysteem om
de ideale fietspositie en fietsafstelling
te bepalen.

SameNwerking

Natuurlijk werkt Funqtio veel samen met de huisartsen in de regio, als belang
rijke partner in de eerstelijns gezondheidszorg. Onze specialisaties hebben
er verder toe geleid dat de laatste jaren ook een nauwe samenwerking is
ontstaan met orthopedische klinieken, ziekenhuizen, sportverenigingen, arbodiensten en een groot aantal bedrijven in de regio. Dat zorgt voor korte lijnen
en duidelijke communicatie, en voor u als klant voor een snellere voortgang
van de behandeling.

Aanmelding

Voor een behandeling door een fysiotherapeut
heeft u geen verwijsbriefje nodig. Natuurlijk mag u
nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts,
maar het hoeft niet meer.
Dat heeft voordelen. Zo komt u direct
bij de ‘specialist in beweging’ terecht,
zodat u direct kunt beginnen met
werken aan uw herstel. Uiteraard
houdt de huisarts een centrale rol
in de coördinatie van uw zorg. De
fysiotherapeut zal uw huisarts blijven
informeren, tenzij u aangeeft dat u
dat niet wenst.
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Als u besluit rechtstreeks naar de
fysiotherapeut te gaan, dan voert
deze eerst een zogenaamde (DTF-)
screening uit. Dit betekent dat hij
eerst vaststelt of u bij de fysiothera
peut aan het juiste adres bent. Zo
niet, dan kan hij u bijvoorbeeld door
sturen naar uw huisarts. Wanneer u
wel behandeld kunt worden door de
fysiotherapeut, dan kan hij (of een
van zijn collega’s) in overleg met u
aan de slag.

Kosten en
vergoeding
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Iedereen die in Nederland woont of
werkt heeft verplicht dezelfde basis
zorgverzekering. Deze verzekering,
ook wel het basispakket genoemd,
vergoedt de kosten voor het grootste
deel van de gezondheidszorg.
Het basispakket vergoedt echter
slechts in een beperkt aantal
gevallen fysiotherapie, te weten:
• fysiotherapie voor chronische 		
patiënten (vraag uw fysiotherapeut
of u hieronder valt), vanaf de
twintigste behandeling;
• fysiotherapie voor kinderen
tot 18 jaar, maximaal 9 of 18 		
behandelingen (afhankelijk van
de zorgverzekeraar). Aansluitend
is er alleen vergoeding als u een
aanvullende verzekering heeft.

Voor de overige patiënten geldt
dat fysiotherapie door het afsluiten
van aanvullende verzekeringen kan
worden vergoed. De aanvullende
verzekering is niet verplicht. U kunt
in uw polis nagaan of en zo ja hoe
de vergoeding van fysiotherapie
is geregeld in uw aanvullende
verzekering.
Bent u niet aanvullend verzekerd
voor fysiotherapie, dan ontvangt
u zelf van ons de nota voor de
behandelingen.

