Meerdere locaties binnen Hoofddorp

Openingstijden

Het PMC Skagerrak is sinds 1980 gevestigd in
Hoofddorp, nabij het winkelcentrum Skagerrak.
Sinds een aantal jaren beschikt de praktijk over 2
dependances: in Hoofddorp Noord binnen de
huisartsenpraktijk “De Wormer” en in het centrum
bij Jeroen Maas Sports Company aan de
Hoofdweg.
Zowel de hoofdlocatie als de beide dependances
zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer
(op loopafstand). Ruime parkeergelegenheid is
aanwezig.

De openingstijden van de diverse locaties zijn
terug te vinden op de website.
De praktijk is telefonisch bereikbaar tijdens
openingstijden. Buiten openingstijden heeft u
mogelijkheid om een bericht achter te laten op de
voicemail.

Hoofdlocatie:
Skagerrak 330
2133 DX Hoofddorp
Tel: 023-5622449
Dependance “De Hoofdvaart”:
Hoofdweg 669-c
2131 BB Hoofddorp
Tel: 023-5572479
Dependance “De Wormer”:
Wormerstraat 29
2131 AX Hoofddorp
Tel: 023-5579681

Kwaliteit
&
Bewegen

AVG en het Privacyreglement
Het PMC Skagerrak heeft een privacyreglement
opgesteld, waarin u wordt geïnformeerd over uw
rechten en de plichten die gelden op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en de WGBO. Dit privacyreglement kunt u
vinden op de website en in de informatiemappen
in de wachtkamers van onze locaties.
Een klacht over uw fysiotherapeut?
Wij hopen natuurlijk dat u geen klachten heeft.
Mocht dit wel zo zijn, kunt u voor meer informatie
kijken naar bijlage 3.3.5 Wet Kwaliteit, Klachten
en Geschillen Zorg (WKKGZ) op de website en in
de informatiemappen in de wachtkamers van onze
locaties.

Patiëntinformatie over de
praktijk

Paramedisch Centrum Skagerrak
Skagerrak 330
2133 DX Hoofddorp
Tel. 023-5622449
E. fysio@pmc-skagerrak.nl
www.pmc-skagerrak.nl

Paramedisch Centrum
Skagerrak
Hoofddorp
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Kwaliteit en werkwijze
Het Paramedisch Centrum Skagerrak is een
moderne fysiotherapiepraktijk, waar wordt
gestreefd naar professionele kwaliteit. Als
dienstverlenende organisatie denkt het PMC
Skagerrak mee met de cliënt en worden klachten
en problemen aangepakt met behandelingen op
maat.
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden op
de voet gevolgd. Nieuwe en/of innovatieve
behandelmethodes op het gebied van
fysiotherapie krijgen na zorgvuldige screening een
plaats binnen de eigen organisatie.
De fysiotherapeuten van het PMC Skagerrak zijn
opgenomen in het kwaliteitsregister van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie (KNGF), hetgeen betekent dat de
praktijk aan alle kwaliteitseisen voldoet die het
KNGF als beroepsorganisatie stelt en waarborgt.
Wij zijn te vinden op:
www.defysiotherapeut.com
Aandacht
Medische vakkundigheid en goede contactuele
vaardigheden gaan bij het PMC Skagerrak hand
in hand. Vanuit een open sfeer wordt er op basis
van onderling vertrouwen deskundig en
voortvarend gewerkt aan een spoedig herstel. Het
PMC Skagerrak staat erom bekend dat de cliënt
zich er snel thuis voelt.

Is er een verwijzing nodig voor
fysiotherapeutische behandeling?
Tegenwoordig is het niet meer nodig om een
verwijsbrief van de huisarts of specialist te hebben
om een afspraak te kunnen maken met een
fysiotherapeut. U kunt direct contact opnemen en
een afspraak plannen.

Preventief, curatief en palliatief
De behandelingen binnen het PMC Skagerrak
hebben een drieledig karakter:
1. preventief (het voorkomen van klachten)
2. curatief (het genezen van klachten)
3. palliatief (het behandelen van symptomen)
Het PMC Skagerrak beschikt over meerdere
specialisaties binnen de fysiotherapie, te weten:

Overige voorwaarden











manuele therapie;
sportfysiotherapie;
psychosomatische fysiotherapie;
oedeemtherapie en manuele lymfdrainage;
arbeidsfysiotherapie;
fysiotherapie aan huis;
dry needling.



afspraken niet 24 uur van tevoren afgezegd
worden in rekening gebracht;
Betalingsvoorwaarden volgens KNGFrichtlijnen;
Gecontracteerd met alle zorgverzekeraars.

