
Wat kan de 
Fysiotherapeut
voor u betekenen?

Aanvraag
Onze fysiotherapeuten kunnen u behandelen op 
verzoek van een medisch specialist of de huisarts. 
Maar dat hoeft niet. U kunt in een aantal gevallen 
ook zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht. 
Uw huisarts houden we op de hoogte van uw 
situatie, tenzij u dat niet wilt.

Vergoeding
De vergoeding van de behandeling is afhankelijk van 
uw ziektekostenverzekering. Bekijkt u daarom de 
polisvoorwaarden of neem contact op met uw 
zorgverzekeraar om te informeren op welke 
vergoeding u recht heeft.

Diverse specialisten in huis
Bij Groenhuysen werken diverse specialisten met een 
brede kijk op ouder worden. Behalve voor de fysio-
therapeut kunt u bij Groenhuysen ook terecht voor 
behandeling door de diëtist, ergotherapeut, logope-
dist, psycholoog of specialist ouderengeneeskunde. 
Als het nodig is gaan wij gezamenlijk met u en uw 
hulpvraag aan de slag en stemmen de behandelingen 
nauwkeurig op elkaar af.
  
Een afspraak maken
Om een afspraak te maken met de fysiotherapeut 
belt u met de Afsprakenlijn van Groenhuysen op 
088 - 55 743 08 (bereikbaar op werkdagen tussen 
8.30 en 17.00 uur). 

De medewerker die u telefonisch te woord staat zal 
een aantal gegevens van u noteren en een afspraak 
voor u inplannen of ervoor zorgen dat u wordt 
teruggebeld voor een afspraak. Graag bij uw eerste 
afspraak een geldige zorgpas van uw verzekering en 
uw identiteitsbewijs meenemen.
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Ouder worden, jezelf blijven
Groenhuysen is eigentijds, dynamisch en ontwikkelingsgericht 
en zet zich in voor overwegend ouderen. Wij bieden onze 
cliënten een samenhangend aanbod en specialistische kennis 
om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te halen.



Lopen, bukken of opstaan uit uw stoel: daar denkt u 

eigenlijk niet bij na. Tot u lichamelijke klachten 

krijgt als gevolg van een ongeval, ziekte, of gewoon 

omdat u ouder wordt. In deze brochure vindt u 

algemene en praktische informatie over wat de 

fysiotherapeuten van Groenhuysen voor u kunnen 

betekenen. Een fysiotherapeut of een geriatriefysio-

therapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden 

om uw klachten te verhelpen of hiermee beter om 

te kunnen gaan. Daarnaast adviseert en begeleidt 

de fysiotherapeut u om herhaling van klachten te 

voorkomen.

Specialistische kennis
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in de zorg 
voor de ouder wordende mens, ook als het gaat om 
complexe gezondheidsproblematiek. Als u lichamelij-
ke klachten heeft naar aanleiding van bijvoorbeeld 
een beroerte, amputatie, dementie, de ziekte van 
Parkinson of een gebroken heup, bent u bij hen in 
goede handen.  

Aan het werk  
Afhankelijk van uw hulpvraag en uw mogelijkheden 
is de behandeling gericht op afname van uw klach-
ten en het behouden of verbeteren van uw zelfstan-
digheid. Dit gebeurt veelal door middel van oefen-
therapie, individueel of in een groep. Hij of zij gaat 
samen met u aan het werk om een zo goed mogelijk 
resultaat te behalen. De fysiotherapeut maakt een 

behandelplan en houdt daarbij uiteraard rekening met 
uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijk-
heden. Met adviezen en oefeningen zorgt de fysiothe-
rapeut ervoor dat u weer optimaal kunt functioneren. 
U maakt daarbij gebruik van de nieuwste apparatuur, 
waardoor bewegen vooral ook leuk is om te doen!

Onze fysiotherapeuten kunnen u in de praktijkruimte 
behandelen, maar als het nodig is, komen ze bij u 
thuis. 

Om u heen
De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsle-
den en eventuele mantelzorgers. Zo krijgen zij 
informatie over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de 
behandeling of hulpmiddelen. Zij kunnen u dan beter 
helpen.

Met de adviezen 
en oefeningen van 
de fysiotherapeut 
kunt u weer beter 
functioneren.


