Zorggroep Ter Weel - Joannaplantsoen 1 - 4462 AV Goes

Meer informatie of een afspraak maken

0113 - 65 40 00 - info@terweel.nl

Voor behandeling in onze poliklinieken kunt
u rechtstreeks een afspraak maken bij de
afdeling Fysiotherapie in Ter Weel Goes,
Ter Weel Krabbendijke of Moerzicht in Yerseke.
Voor de b ehandeling aan huis kunt u ook altijd
een afspraak maken.

Goes

0113 - 65 40 26

Bregje Capello
(geriatrie) fysiotherapeut
Nadia Langenberg
(oedeem) fysiotherapeut
Ankie Verstelle
fysiotherapeut

Reimerswaal

0113 - 50 32 40

Nadia Langenberg
(oedeem) fysiotherapeut
Sanne Vissers
fysiotherapeut

kijk ook op onze website

www.terweel.nl

Fysiotherapie

Fysiotherapie
Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in
uw benen af? Is overeind komen moeilijk en raakt
uw evenwicht weleens verstoord? Iedere dag
bent u afhankelijk van het functioneren van uw
l ichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed
functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen,
aankleden of huish oudel ijke activiteiten worden
dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe.
De fysiotherapeut biedt uitkomst.

Wat doet de fysiotherapeut?
Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt
bij houdings- en bewegingsstoornissen. Dit kan op
voorschrift van de huisarts of een specialist zijn.
Vanaf 2006 is fysiotherapie voor iedereen vrij
toegankelijk geworden en kunt u zich ook zonder
verwijsbrief aanmelden.

De fysiotherapeut is dé specialist in bewegen.
Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten aan het bewegingsapparaat, zoals
bewegingsbeperkingen, spierzwakte en gewrichtspijn. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke
rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of tijdens en na ziekte. Ook kan fysiotherapie bijdragen
aan het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.
Binnen de f ysiotherapie zijn er veel specialisaties.
Aan de hand van nieuwe inzichten zijn voor bepaalde
deelgebieden van de b
 ehandeling, of voor een
bepaalde categorie patiënten, behandelmethoden
ontwikkeld.

Waarom fysiotherapie bij Zorggroep Ter
Weel?
Onze fysiotherapeuten zijn bij uitstek specialisten
in de behandeling van de oudere mens door jarenlange ervaring en specialisatie binnen de ouderenzorg (geriatriefysiotherapie). U kunt daarbij denken
aan behandeling na een Cerebro Vasculair Accident
(CVA), bij de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose
(MS), reuma, artrose, mobiliteitsproblemen ten gevolge van dementie en verschillende vormen van
spierziekte. De behandeling kan plaatsvinden in een
van onze oefenzalen of bij u aan huis.

Door de directe relatie met de verzorging van
onze woonzorgcentra staan wij garant voor een
multidisciplinaire aanpak en vindt er regelmatig
overleg met de verzorging plaats om een maximaal resultaat te bereiken. Wij geven waar nodig
de verzorging instructie en vragen desgewenst
aan de verzorging om naast de therapie, ook met
de cliënt te oefenen. Wij werken nauw samen met
onze ergotherapeuten en verwijzen waar nodig
door en adviseren onze collega’s bij de aanpassing
van rolstoelen of loophulpmiddelen.

Vergoeding
Behandelingen fysiotherapie worden, afhankelijk
van uw aanvullende verzekering, vergoed door
uw zorgverzekeraar. Bij chronische indicatie na
bijvoorbeeld botbreuken, heup- en knie operatie,
reuma, ziekte van Parkinson, MS en behandeling
na CVA worden de eerste twintig behandelingen
vanuit uw aanvullende verzekering betaald. De
vervolgbehandelingen worden door de basisverzekering vergoed. Bij chronische indicaties hebben
wij wel een verwijzing van arts of specialist nodig.
Wij hebben contracten met de meeste grote zorgverzekeraars zoals CZ, ZilverenKruis Achmea, IZZ,
IZA, TRIAS, VGZ, OHRA, Delta Lloyd en Univé.
Wij brengen u graag op de hoogte van de mogelijkheden binnen uw verzekering. Door ons digitale
declaratiesysteem voorkomen wij budgetoverschrijding, zodat u geen onvoorziene rekeningen
gepresenteerd krijgt.

