
Fysiotherapie

Deskundige behandeling 
door een fysiotherapeut
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Wat doet de fysiotherapeut? 
Samen met de fysiotherapeut werkt u aan 
het verminderen van de invloed van uw 
klachten op uw dagelijkse leven. De fysio-
therapeut maakt een persoonlijk behandel-
plan. Dat kan bestaan uit advies en kracht-, 
balans- of conditieoefeningen waarmee u 
zelf aan de slag gaat.

Waarvoor kunt u terecht bij de fysio-
therapeut?
Als u: 
• door ouderdom belemmerd wordt in het 

bewegen of klachten ervaart;
• een hart- en/of longaandoening heeft;
• een beroerte/CVA heeft gehad;
• revalideert van een knie-, heup- of 

schouderoperatie;
• Parkinson, MS of reuma heeft;
• gevallen bent en iets gebroken heeft;
• mee wilt doen met 55+ fitness (op loca-

tie).

Kosten en verwijzing
U kunt zonder verwijzing bij onze fysiothe-
rapeuten terecht. Fysiotherapie zit niet in 
de basisverzekering. Wat u precies vergoed 
krijgt, hangt af van de reden waarom u 
fysiotherapie nodig heeft. U kunt zich 

aanvullend verzekeren. Heeft u uw eigen 
risico nog niet verbruikt? Dan kan het zijn 
dat u de kosten van de behandeling (deels) 
zelf moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan 
u daarover informeren.

Aanvragen van de fysiotherapeut
Uw huisarts, geriater of een andere hulp-
verlener kan de fysiotherapeut inschakelen 
maar u kunt ook zelf geheel vrijblijvend 
contact opnemen. 

Heeft u pijn, bent u bang om te vallen of heeft u moeite met lopen of opstaan 

uit uw stoel? Kampt u met lichamelijke klachten door een beroerte, COPD, 

een operatie of bepaalde ziekte? Onze fysiotherapeuten kunnen u helpen. 

Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen en werken op onze 

locaties of komen bij u thuis.
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