
DE GERIATRIE
FYSIOTHERAPEUT 

houdt ouderen in beweging!

U kunt zonder verwijzing van een arts naar de
geriatriefysiotherapeut. Als u niet mobiel bent, dan kunt u
ook aan huis worden behandeld.

Rechtstreeks naar de
geriatriefysiotherapeut

Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u verzekerd bent
voor fysiotherapie. Het is belangrijk om te controleren
hoeveel behandelingen u vergoed krijgt vanuit uw
zorgverzekering. 

Uw geriatriefysiotherapeut kan u hierover voorlichten:

Kosten en vergoeding

Ingrid Veroude 
MSc. Geriatriefysiotherapeut

 

Mirthe van Gestel 
Algemeen Fysiotherapeut

Gezondheidscentrum De Flair
Lange Wagenstraat 55a 
5126BB Gilze

0161 234 932 
info@fysiotherapiegilze.nl
www.fysiotherapiegilze.nl



Iedereen die ouder wordt voelt dit aan zijn lichaam, het gaat
steeds iets meer haperen. U bent niet meer zo snel, soms wat
wankel, uw conditie gaat achteruit of de kracht in de benen
neemt af. Kleine ongemakken, maar soms grotere.  Een goed
functionerend lichaam is dan niet meer vanzelfsprekend. En juist
bewegen geeft u de vrijheid en onafhankelijkheid die zo
belangrijk zijn voor u. 

Als bewegen niet meer vanzelfsprekend is

De geriatriefysiotherapeut stelt u in staat om zo zelfstandig
mogelijk te blijven in uw dagelijkse leven. Zij verbetert uw
lichamelijk functioneren en probeert verdere achteruitgang te
voorkomen. Ook wordt u geleerd om te gaan met uw
beperkingen. 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het
behandelen van kwetsbare ouderen met meervoudige
gezondheidsproblemen. Zij heeft kennis van veroudering,
ouderdomsziekten en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks
functioneren.

Zo zelfstandig mogelijk blijven in uw
dagelijks leven

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

Wanneer een geriatriefysiotherapeut?

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten en situatie
zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks
functioneren worden besproken, waarna er samen met u een
behandelplan wordt opgesteld. 

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut 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.

De werkwijze van de geriatriefysiotherapeut


