VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O.
MMexicosingel 52, 2548 HB Den Haag
REGLEMENT hydrotherapie en bechterew-oefengroepen
Algemeen
De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) biedt beweegtherapie aan
in o.a. de vorm van hydrotherapie- en Bechterew-beweeggroepen.
Voor deelname aan deze beweeggroepen is het lidmaatschap van de RPV Den Haag verplicht.
De beweeggroepen staan onder leiding van een gediplomeerd fysiotherapeut, oefentherapeutCesar of -Mensendieck.
Deelname aan hydrotherapie en Bechterew-oefengroepen is therapie en niet vrijblijvend.
Om deel te kunnen nemen aan een van deze beweeggroepen, moet u toestemming van uw
behandelend arts hebben en bij voorkeur een verklaring van uw arts kunnen overleggen.
Deelnemers aan hydrotherapie en Bechterew-oefengroepen ontvangen eenmaal per kwartaal
een rekening over het voorafgaande kwartaal. De kosten voor deze therapieën worden niet
meer in alle gevallen vergoed door de zorgverzekeraars.
Afmelden
Bij verhindering dient men zich altijd persoonlijk bij de coördinator af te melden. Als men zich
niet vooraf kan afmelden moet dat toch zo snel mogelijk gebeuren, en niet wachten tot de
volgende week.
Regelmatig afwezig met bericht en zonder bericht
Is een deelnemer van de oefengroepen regelmatig met bericht afwezig dan kan de coördinator
deze persoon hier op aanspreken. Is iemand meer dan 25 % afwezig met bericht dan is het
mogelijk deze van de lijst te halen.
Is een deelnemer regelmatig afwezig zonder bericht dan kan de coördinator deze persoon van
verdere deelneming uitsluiten. Dit zal schriftelijk gebeuren.
Langdurig ziek
Langdurige ziekte dient schriftelijk – via e-mail of per post – gemeld te worden. Deelnemers die
langer dan 3 maanden afwezig zijn wegens ziekte zullen in overleg van de lijst gehaald worden.
Zij zullen bovenaan de wachtlijst geplaatst worden.
Bij terugkeer na langdurig ziekteverzuim dient men contact op te nemen met de coördinator. De
coördinator bepaalt, of terugkeer in dezelfde of een andere beweeggroep mogelijk is.
Vakantie
Deelnemers die langer dan 4 weken afwezig zijn i.v.m. vakantie en/of overwintering moeten dit
melden bij de coördinator.
Betalen
Deelnemers dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven. Uitsluitend in
bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken. In dat geval dient men de rekening uiterlijk in de
maand volgende op een kwartaal te voldoen.
Indien een deelnemer meer dan een kwartaal achter is met betalen is de coördinator
gerechtigd deze van verdere deelneming uit te sluiten.
Badslippers/waterschoenen
Omwille van de veiligheid zijn deelnemers verplicht badslippers of waterschoenen te dragen.
Dit ingeval van aansprakelijkheid bij valpartijen.
Coördinatie hydrotherapie
E-mail, adres en telefoongegevens van de coördinator hydrotherapie en de penningmeester zijn
terug te vinden in het Contactblad en op de website: www.rpvdenhaag.nl.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Voorts is het bestuur
bevoegd in bijzondere gevallen van dit reglement af te wijken.

