Fysiotherapie

Samen weer verder

Klachten voorkomen, genezen of verminderen
Fysiotherapie is gericht op het voorkomen, genezen of verminderen van uw
klachten. Denk aan schouder-, rug- of nekklachten, problemen met lopen, uw
evenwicht of conditie. Na een operatie of beroerte kunt u bij Revalidatiezorg
Dordrecht terecht voor behandelingen gericht op herstel. Een belangrijk kenmerk
van een fysiotherapeutische behandeling is dat u daar zelf actief aan meewerkt.

Behandeling
Tijdens de eerste afspraak worden uw
klachten en fysieke problemen in kaart
gebracht. Hierna krijgt u een lichamelijk
onderzoek en wordt er samen met u een
behandelplan opgesteld. Daarin besteden
we ook aandacht aan het voorkomen van
klachten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klacht en de ernst hiervan.
Wanneer nodig neemt de fysiotherapeut
contact op met uw huisarts of specialist. Dit
gebeurt altijd met uw toestemming.
Medische fitness
Om te herstellen, kunt u gebruikmaken van
onze fitnessfaciliteiten. Ook wanneer u geen
behandeling meer nodig heeft, kunt u hier
onder toezicht van onze bewegingsagogen
blijven oefenen. Zij begeleiden u bij het opbouwen van uw conditie en bij het in stand
houden of optimaliseren van uw bewegingsmogelijkheden. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de fysiotherapeut.

Verwijzing, kosten en vergoeding
Doorgaans krijgt u fysiotherapie
voorgeschreven door uw huisarts,
een medisch specialist of de specialist
ouderengeneeskunde. Maar ook als u thuis
woont, kunt u zonder verwijzing bij ons een
afspraak maken. Het aantal behandelingen
dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw
zorgverzekeringspakket. Raadpleeg de
polisvoorwaarden of neem contact op met
uw zorgverzekeraar.
Neem bij uw eerste bezoek uw
verzekeringspas en identiteitsbewijs mee.
Bel tijdig af als u niet kunt komen. Minimaal
24 uur voor de afspraak. Bij niet of niet tijdig
afbellen, zijn we genoodzaakt een deel van
de behandeling in rekening te brengen.

Voor een afspraak kunt u
contact opnemen met het medisch
secretariaat:
Locatie Crabbehoven
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
(078) 652 87 03
afdeling Fysiotherapie
(078) 652 87 83
fysio@revalidatiezorgdordrecht.nl
Kijk voor meer informatie op
www.revalidatiezorgdordrecht.nl.
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Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in
het begeleiden en behandelen van (kwetsbare) ouderen en jongvolwassenen met een
chronische aandoening. Ze hebben ruime ervaring met neurologische aandoeningen zoals
multiple sclerose en parkinson en revalidatie
na een beroerte (CVA). Daarnaast geven ze u
advies en ondersteunen ze bij het aanvragen
van hulpmiddelen en voorzieningen.

