GERIATRIEFYSIOTHERAPIE
Zorg voor kwetsbare ouderen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Mail of bel gerust!
•

Kuperserf 4-12
7443 HC Nijverdal

•
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7443 BJ Nijverdal

•		
Molenstraat 46A
7683 VG Den Ham
•

Mensinkweg 41A
7442 TA Nijverdal

•

Boomcateweg 61B
7442 BE Nijverdal

www.fysiosterk.nl
info@fysiosterk.nl
fysiosterk
fysiosterk
0548 - 61 66 87

Geriatrie fysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie is bedoeld voor mensen die ouder
worden waarbij sprake is van lichamelijke achteruitgang.
Als dit samengaat met klachten of beperkingen, ben je
bij de geriatrie fysiotherapeut aan het juiste adres.
De geriatrie fysiotherapeut is specialist in het onderzoek
en behandelen van kwetsbare ouderen met een hoge
(biologische) leeftijd. Ouderen kampen vaak met
meerdere (complexe) aandoeningen op mogelijk fysiek,
psychisch of sociaal gebied.
Daarnaast kunnen bijwerkingen van medicatie een grote
rol spelen. Soms is lichamelijk herstel niet altijd mogelijk,
maar is onderhouden van hetgeen u kan voldoende.
Enkele situaties waarin een geriatrie fysiotherapeut van
toepassing kan zijn:
• Na een botbreuk
• Voor- of na een operatie
• Angst voor vallen/ verhoogd valrisico
• Slijtage aan bijvoorbeeld heup of knie
• Dementie/Alzheimer
• Ziekte van Parkinson
• Na een beroerte
• In een terminale fase, wanneer u bijvoorbeeld
bedlegerig bent.
Een behandeling kan zowel in de praktijk of aan huis
plaatsvinden. Dit hangt af van uw gezondheidstoestand
en de mate waarin u mobiel bent.

Hoe ziet het onderzoek en behandeling
eruit?
De eerste keer dat er een afspraak plaatsvindt zal de
fysiotherapeut informatie inwinnen over uw hulpvraag en
uw gezondheidstoestand. Dit wordt gedaan aan de hand
van een vraaggesprek en enkele testen. Samen wordt er
gekeken of de geriatrie fysiotherapeut iets voor u kan
betekenen en zal er een behandelplan worden opgesteld.
De uiteindelijke behandeling zal bestaan uit met name
oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met
verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Behandeling
kan plaatsvinden individueel en/of in groepsverband.
Voorbeeld hiervan is valpreventie.
Tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut behoort ook
het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele
mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld,
de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse
handelingen en hulpmiddelen. Samenwerking met de
ergotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen.

www.fysiosterk.nl

Verwijzing en vergoeding
Afhankelijk van de aandoening wordt de behandeling
vergoed uit de basisverzekering of aanvullende
verzekering.
Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan, is
(meestal) een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.
Ook voor therapie aan huis is meestal een verwijzing
noodzakelijk.
Voor aandoeningen die niet op de chronische lijst staan is
een verwijzing niet nodig (directe toegankelijkheid).
Twijfelt u over de vergoeding, raadpleeg dan uw
fysiotherapeut.

