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Meander Paramedische Dienst maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.
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Klantenservice MeanderGroep
T 0900 699 0 699 (lokaal gesprekstarief)
Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Bij problemen aan
het houdings- en
bewegingsapparaat

Mensen
met
aandacht

Fysiotherapie
Voor wie is fysiotherapie bedoeld?
De fysiotherapeut behandelt problemen
aan het houdings- en bewegingsapparaat.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de bewegingstherapie waarbij
mensen begeleid worden in het uitvoeren
van specifieke oefeningen.
Soms worden hierbij hulpmiddelen gebruikt zoals een hometrainer, een evenwichtstol, ballen of stokken. Deze therapie
is bedoeld om door middel van oefeningen
de spieren te versterken, de lichaamhouding te verbeteren, gewrichten te mobiliseren, de ademhaling te verbeteren, de
circulatie te bevorderen, het uithoudingsvermogen te vergroten of lichaamsdelen
te ontspannen.
Fysiotherapie richt zich op het onderzoeken, begeleiden, behandelen en
adviseren van klanten met pijn en/
of functiestoornissen tijdens beweging. Het doel is bevorderen van de
gezondheid met betrekking tot het
bewegen en/of de houding van de
klant.
De afdeling fysiotherapie binnen de
MeanderGroep heeft een uitgebreide
kennis op het gebied van revalidatie
en complexe somatische behandeling
van met name ouderen.

Een fysiotherapeut kan ook andere behandelingen toepassen zoals: massage,
warmtepakkingen of tapen en bandageren. Ook kan de fysiotherapeut u adviseren en begeleiden, bijvoorbeeld bij
het aanvragen van kunst- en hulpmiddelen of bij uw consult met een revalidatiearts.
Waar vindt fysiotherapie plaats?
De behandelingen vinden meestal plaats
in de fysiotherapieruimten in de verpleeghuizen van de MeanderGroep (voor
adressen, zie achterzijde van deze folder).
Woont u in een van de zorgcentra van de
MeanderGroep, dan kunt u in het zorg-

centrum behandeld worden. Bij revalidatie kan de behandeling zich richten
op zelfredzaamheid in de thuissituatie
na ontslag uit het verpleeghuis. De fysiotherapeut zal dan -indien nodig samen
met de ergotherapeuteen huisbezoek afleggen om eventuele problemen in de
thuissituatie te signaleren.
Hoe kunt u fysiotherapie aanvragen?
Om voor een behandeling door een fysiotherapeut in aanmerking te komen is in de
meeste gevallen geen verwijzing van een
arts noodzakelijk.
Hoe gaat de fysiotherapeut te werk?
De fysiotherapeut streeft ernaar de behandeling persoonlijk af te stemmen op
uw hulpvraag en uw situatie. Daarom is
het eerste kennismakingsgesprek erg
belangrijk. De fysiotherapeut verzamelt
gegevens over u, uw functioneren, uw
klachten en uw wensen en verwachtingen.
Om een meer specifieke diagnose te
kunnen stellen kan het nodig zijn dat vervolgens een aantal tests/onderzoeken
worden gedaan. Op basis van de verzamelde gegevens stelt de fysiotherapeut een behandelplan op. Daarna kan
de behandeling van start gaan. Indien
nodig wordt daarbij samengewerkt met
andere disciplines, b.v. de ergotherapie.

Wordt fysiotherapie vergoed door de
ziektekostenverzekeraars?
Kosten van fysiotherapie tijdens opname
in een verpleeghuis of deelname aan
dagbehandeling zijn opgenomen in de
behandeling en worden volledig vergoed
door de AWBZ. In andere gevallen wordt
fysiotherapie vergoed door de zorgverzekeraar (afhankelijk van het gekozen
pakket). De fysiotherapeut kan u (aanvullende) informatie over de verdere afhandeling geven.
Wilt u een afspraak met een fysiotherapeut
maken, belt u dan naar telefoonnummer
045 546 74 80 of mail naar:
secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl

Fysiotherapie maakt deel uit van
Meander Paramedische Dienst.
Hier kunt u ook terecht voor behandeling, begeleiding en advisering op
het gebied van:
• Ergotherapie
• Logopedie
• Psychologie
• Voeding & Dieet

