Voor
informatie kunt u
www.fyne.nl
raadplegen
of mailen naar
info@fyne.nl

Hét
aanspreekpunt
voor
fysiotherapie
in de regio
Land van Cuijk
en kop van
Noord Limburg

Wat is FYNE?

Waar staat FYNE voor?

FYNE is een onafhankelijke belangenvereni–
ging voor 1e lijns fysiotherapeuten in het Land
van Cuijk en de kop van Noord Limburg.
FYNE stelt zich onder meer tot doel een ge–
sprekspartner te zijn voor alle zaken betreffende
de 1e lijns fysiotherapie met zorgverzekeraars,
overheden, bedrijven, patiëntenorganisaties
en andere instanties.

FYNE: hét aanspreekpunt van de 1e lijns
fysiotherapie.

Waarom is FYNE opgericht?
Aangezet door de vraag uit de markt naar
verwijsmogelijkheden en inspelend op te verwachten
ontwikkelingen in de markt, heeft een aantal
fysiotherapeuten besloten een netwerk van en
voor 1e lijns fysiotherapeuten op te zetten. Elke
praktijk behoudt hierbij wel zijn eigen identiteit.

Wat kan FYNE
voor u betekenen?
Patiënten:
Wanneer u zoekt naar fysiotherapeutische zorg
in de regio Land van Cuijk en de kop van Noord
Limburg, dan kunt u bij FYNE terecht voor informatie van het zorgaanbod en de adressen
van de aangesloten praktijken.
Artsen:
Wanneer u zoekt naar een adres voor overleg
betreffende inhoudelijke zaken, dan kunt u
zich met uw vragen richten tot FYNE.
Overige stakeholders:
Wanneer u op zoek bent naar samenwerking
kunt u zich met vragen richten tot FYNE

FYNE: sterk door samenwerking.
FYNE: geeft bekendheid aan de 1e lijns
fysiotherapie.
FYNE: geeft inzicht in het
fysiotherapeutisch zorgaanbod in de 1e lijn.
FYNE: participeert en bevordert de
participatie in multidisciplinaire zorgprogramma’s en DBC’s.
FYNE: wil de kwaliteit van de 1e lijns
fysiotherapeutische zorg waarborgen.
FYNE: een gelijkwaardige gesprekspartner bij
verschillende instanties.
FYNE: volgt de maatschappelijke
ontwikkelingen op de voet en probeert hier op
in te spelen.
FYNE: ontwikkelt nieuwe producten en brengt
deze op de markt.

Wie zijn er bij FYNE
aangesloten?
De leden van FYNE zijn BIG geregistreerde
fysiotherapeuten die voldoen aan de kwaliteits–
eisen, welke zijn opgesteld door het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) en de vereniging FYNE. Zij zijn
werkzaam, al dan niet met andere fysiotherapeuten, in een zelfstandige praktijk in de regio
“Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg”.
Voor een volledig overzicht van de aangesloten
fysiotherapiepraktijken en het aanbod en specialisaties van deze praktijken, kunt u terecht
op www.fyne.nl

