
  

 

 

  

Praktijk informatie 
 

Karin de Jong, fysiotherapie bij u thuis  

 

 

Contact met ons opnemen 

 

Karin de Jong fysiotherapie bij u thuis 

Hooftlaan 73 

9752 GC Haren 

 

06 511 753 76 

info@karindejong.nl 

 

Bezoek ons op internet: 

www.karindejong.nl 
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Doordat we bij u aan huis komen, kunt u in uw eigen vertrouwde 

omgeving oefenen en trainen om zo soepel en pijnvrij mogelijk te 

blijven. Bij u thuis kunnen we er ook samen gericht aan werken dat u 

zo zelfstandig mogelijk de dagelijkse dingen kan blijven doen. 

 

Voor wie? Dit is onze doelgroep ..................................................... 1 

Wie zijn wij? ........................................................................................ 2 

Praktische informatie  ....................................................................... 3 

Kwaliteit en Privacy beleid  ............................................................. 4 

Klachtenregeling  ............................................................................. 5 

 

 

  

Klachten regeling 

We ga er van uit dat u tevreden bent over de behandeling en 

benadering van uw fysiotherapeut. Maar het kan natuurlijk 

voorkomen dat u een klacht heeft. Dan is het goed om die klacht 

kenbaar te maken, zodat wij met u in gesprek kunnen gaan en 

proberen de klacht op te lossen.  Dit is voor u goed maar ook goed 

voor onze behandelrelatie.  Zo leren wij van uw klacht, wat ook 

weer goed is voor andere cliënten en de kwaliteit van onze 

fysiotherapie. 

Klachten indienen? 

1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut 

 Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut  

Als u het lastig vindt om dit alleen te doen, kunt u dit ook 

bijvoorbeeld laten ondersteunen door uw partner, een familielid of 

iemand anders.  

2. Dien een klacht in. 

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet 

tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk 

goedgekeurde klachtenprocedure.  

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft 

advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren 

ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt 

binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw 

ingediende klacht.  

3. Geschillencommissie 

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of de manier 

waarop de fysiotherapeut uw klacht heeft afgehandeld? Dan 

wordt uw klacht een geschil. U kunt een geschil binnen één jaar na 

ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut 

voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. 

Op onze website vindt u de gegevens van de klachten en 

geschillencommissie.  
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Kwaliteit en privacy beleid  

Al onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteit register 

fysiotherapie. We volgen regelmatig scholingen en studie dagen 

gericht op neurologie, spierzieken, bewegen bij verstandelijk 

gehandicapten enz.  Daarnaast nemen we deel aan het CVA-

netwerk Groningen, MS-netwerk Groningen en het landelijk CNA-

netwerk 

Wij gaan zorgvuldig met de client gegevens om. Alle medewerkers 

hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend, deze is 

onderdeel van het arbeidscontract/overeenkomst 

praktijkmedewerkring. 

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden en de declaratie van 

haar werkzaamheden bij de zorgverzekeraar maken we gebruikt van 

de volgende cliënt gegevens. 

•Naam, adres en woonplaats, •Telefoonnummer, •BSN-nummer, 

•Email adres, •Zorgverzekering gegevens, •Huisarts, •Gegevens over 

gezondheid, •Medicijnen en •Behandelgegevens 

Deze gegevens worden online opgeslagen in de beveiligde 

omgeving van het EPD. 

De persoonsgegevens kunnen na toestemming van de cliënt gedeeld 

worden met een andere zorgverlener, dit gebeurt altijd op een veilige 

manier. 

Voor kwaliteitsmeting (PREM) wordt, na toestemming van de cliënt, 

zijn/haar email adres gedeeld met QDNA. De cliënt ontvangt van 

QDNA daarna een digitale vragenlijst. Kwaliteitsmeting is een eis van 

de zorgverzekeraars zij ontvangen ook deze persoonsgegevens. 

De cliënt heeft recht op 

•Inzage in de opgeslagen persoonsgegevens maar ook in de rest van 

het EPD (Elektrisch Patiënten Dossier)•Wissen van persoonsgegevens 

•Rectificatie en aanvulling van gegevens •Informatie welke 

gegevens en met welk doel gedeeld worden met anderen 

•Weigeren van delen van persoonsgegevens 

 

   

 
  

 

 

  

Voor wie? Dit is onze doelgroep 
 

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van 

mensen met een lichamelijke beperkingen, complexe 

aandoeningen en palliatieve zorg.  

Neurologische aandoeningen 

Zoals een cerebrale parese, CVA, dwarslaesie en een verworven 

hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval. 

Maar ook bij aandoeningen als MS, ataxie bij ADCA en 

Huntington.  

Spierziektes 

Voorbeelden hiervan zijn limb-girdle spierdystrofie, ALS, Duchenne, 

SMA, myotone dystrofie, postpoliosyndroom, PLS, LEMS en de 

ziekte van Charcot-Marie-Tooth enz. 

Verstandelijk gehandicapten 

Voor mensen met een verstandelijke beperking en motorische 

problemen is het vaak lastig om voldoende te bewegen of te 

sporten. Wij begeleiden en behandelen cliënten met een 

verstandelijke beperking binnen woongroepen in en rond 

Groningen. 

Palliatieve zorg  

Deze zorg is gericht op mensen en hun naasten die te maken 

hebben met een levensbedreigende aandoening of 

kwetsbaarheid. Comfort, symptoombestrijding en optimaliseren 

van houdingen zijn behandel aspecten. 

EMB (ernstig meervoudig beperkten) 

We hebben expertise in het behandelen en begeleiden van 

cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. We kunnen, op 

consult basis, betrokken worden bij het opstellen van een 

behandelplan en trainen van begeleiders en therapeuten. 
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Wie zijn wij? 

 

Wij zijn een viertal enthousiaste, sportieve en creatieve 

fysiotherapeuten.  

Samen met u, uw mantelzorgers, begeleiders, ergotherapeut, 

logopedist, revalidatiearts en andere betrokkenen werken we 

aan het verbeteren van uw kwaliteit van leven.  

We zijn te bereiken op; 

Karin de Jong               mob.  06 51 17 53 76 

                                                    karin@karindejong.nl 

Martine Schreuder              mob. 06 83 27 33 50 

                                                    martine@karindejong.nl 

Inge de Graaf               mob. 06 10 33 82 61 

Oedeemtherapeut                         inge@karindejong.nl  

 

Onze website is karindejong.nl of contact per mail info@karindejong.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 
. 

 Openingstijden; Maandag van 8.30 tot 18.00 

   Dinsdag van 8.30 tot 21.00 

   Woensdag van 8.30 tot 18.00 

   Donderdag van 8.00 tot 21.00 

   Vrijdag van 8.30 tot 18.00 

 

Bereikbaarheid: we zijn tijdens openingstijden telefonisch 

bereikbaar, Tijdens een behandeling nemen we de telefoon niet 

op. U kan dan een boodschap of uw telefoonnummer inspreken, 

we bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Praktijkruimte: wij behandelen zo veel mogelijk bij u thuis. Als 

behandeling aan huis niet mogelijk is of niet uw voorkeur heeft zal 

de behandeling plaats vinden in de praktijkruimte in Haren,  

Praktijk adres: Hooftlaan 73, 9752 GC Haren.  

Afspraak afzeggen: zowel voor u als voor ons is het belangrijk dat 

de gemaakte afspraak door kan gaan. Lukt dit niet door ziekte 

dan gaan we er van uit dat u dit zo snel mogelijk meldt.  Als er 

zonder goede reden of herhaaldelijk afgemeld wordt (binnen 24 

uur voor de gemaakte afspraak) zullen we de behandeling bij u in 

rekening brengen.  

In deze Corona tijd is het vanzelfsprekend dat u of wij de afspraak 

afzeggen bij; klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts, maar 

ook bij het wachten op de uitslag van een Coronatest, wanneer u 

of wij in quarantaine zijn of corona hebben. 

Regio: Groningen stad, Haren, Bedum, Leek en omgeving 
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