
FAQ Algemeen 

MC2 

1. Jullie geven aan op maat te werken, in al jullie programma’s. Waar moet ik dan aan 
denken?  
Bij ons heeft de cliënt de regie en pakken een trainingsprogramma samen met de cliënt op. 
Het op maat maken zit daarin dat wij, op elke gewenst moment, op elke gewenste manier, 
met de dan aanwezige informatie het programma vorm geven. Wij stimuleren een constante 
samenspraak van jouw zorgvraag en wens als cliënt en onze visie als therapeuten.  

2. Waarom oefentherapie? En geen fysiotherapie?  
Een oefentherapeut kijkt naar het geheel. Een fysiotherapeut zoomt in op een bepaald 
probleemgebied. In onze praktijk kijken we naar het totaalplaatje, dus ook op fysiek gebied. 
De expertise van een oefentherapeut zit in houding en het totale bewegingsapparaat in 
relatie tot je klachten. En past beter bij de visie van MC2 dan een fysiotherapeut.  

Mocht het voorkomen dat een klacht vraagt om de aanpak van een fysiotherapeut hebben 
wij samenwerkingsverbanden met twee fysio praktijken in Tilburg: Fysio Binnenstad en D&G 
Fysio. 

2.1 Wordt Oefentherapie vergoed door de zorgverzekeraar? 
Voor oefentherapie Mensendieck gelden de regels vanuit een aanvullende 
verzekering. Ook als je aanvullend bent verzekerd voor Oefentherapie, is altijd het 
advies je polisvoorwaarden goed te bekijken en contact op te nemen met je 
zorgverzekeraar. Hou daarbij in de gaten dat MC2 een contractvrije praktijk is, ook 
voor Oefentherapie Mensendieck.  

3. Ik zie overal lange wachtlijsten in de Basis GGZ. Bij jullie kan ik snel terecht, hoe komt 
dat?  
Naast onze flexibele houding heeft dit vooral te maken met het feit dat we zonder contracten 
van de zorgverzekeraars werken. Wij zitten niet vast aan plafonds en regels die ons 
belemmeren in onze zorgverlening.  

3.1 Moet ik dan alles zelf betalen? 
Nee! De zorgverzekeraar vergoedt het grootste deel van een Basis GGZ – traject. Dit                  
verschilt echter per zorgverzekeraar en polis. Hoe dit in z’n werk vind je terug in het 
document: FAQ Generalistische Basis GGZ Contractvrij (GB-GGZ) 
(www.mctwee.nl/voor-clienten) 

3.2 En hoe zit dat met coaching en Arbeid&Gezondheid trajecten?   
Coaching wordt op geen enkele manier vergoed door de zorgverzekeraar. Voor 
arbeidsgerelateerde vraagstukken zijn er situaties waarin de werkgever betaalt. Dit is 
aan de werkgever en werknemer zelf. Denk hierbij ook aan loopbaan – en 
opleidingsbudgetten. 

 



 

Coaching 
Voor ondernemers kan coaching interessant zijn omdat er een btw – plicht op zit. Als 
de inzet ten goede komt van jou als ondernemer, en dus je onderneming, zijn het 
tevens zakelijke kosten. Die aftrekbaar zijn.  

Arbeid & Gezondheid 
Een A&G – Traject zetten we samen in met de werkgever. Omdat het financiële 
gedeelte over het algemeen via de werkgever gaat, heb jij daar (als cliënt) geen 
omkijken naar. Wat we wel van je nodig hebben is de toestemming om jouw 
werkgever een aanvraag intake AG en/of interventieplan (behandelplan) voor te 
leggen. In een dergelijke aanvraag/interventieplan staat, naast dat wat we voor jou 
inzetten, tevens ook een kostenplaatje. 

 

4. Is het Inloop Spreekuur (ISU) hetzelfde als een Intake? 
Nee. Het ISU is bedoeld om kennis te maken met MC2 en de praktijk. Een vrijblijvende en 
kosteloze service, waar we kort jouw vraag/probleem doornemen (=/- 10-15 minuten).  
Bij een intake zoomen we verder in op jouw zorgvraag en stellen we een behandelplan op.  

5. Kan ik bij jullie gratis parkeren?  
Gratis parkeren kan in de straat en in omliggende straten. Op het Besterdplein moet je 
betalen.  

 


