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Azora Ai Chi behandelprogramma
Azora Ai Chi is een programma op maat met een combinatie van
ergotherapie, fysiotherapie en/of hydrotherapie en is afgestemd op uw
persoonlijke hulpvraag. Het programma draagt bij aan het vergroten
van uw geestelijke en lichamelijke draagkracht. Tevens kan het zorgen
voor een betere balans tussen willen en kunnen.

Verloop programma
Tijdens de eerste afspraak heeft u een intakegesprek, eerst met de
ergotherapeut en daarna met de fysiotherapeut. In overleg met u wordt
bepaald hoe uw traject er uit zal zien. De tijdsduur van het programma
is afhankelijk van uw persoonlijke doelen en vorderingen. Over het
algemeen neemt het programma enkele maanden in beslag. Tenslotte
wordt met u meegedacht over uw mogelijkheden om gezond te (blijven)
bewegen als het behandelprogramma is gestopt.

Ergotherapie
De ergotherapeut bekijkt samen met u wat u op dit moment doet, wat u
kunt én wat u wilt in uw dagelijks leven. U wordt zich meer bewust van
uw belasting en belastbaarheid en leert hierin meer balans te vinden.
Mogelijk kunt u activiteiten op een andere manier uitvoeren, bezigheden
anders verdelen en/of uw leefstijl aanpassen. Er wordt ook aandacht
besteed aan het vergroten van uw persoonlijke veerkracht, het
ontdekken en inzetten van uw eigen mogelijkheden voor de dingen die u
echt belangrijk vindt.

Fysiotherapie/Ai Chi hydrotherapie
Doorgaans wordt de therapie gestart in het warme oefenbad (34°C) om
op een ontspannen manier te leren bewegen. De bewegingen zijn
gebaseerd op Tai Chi. Doelen hierbij zijn verbetering van: algehele
mobiliteit, rompbalans, kracht en bloedcirculatie. Veelal draagt het bij
aan een ontspannen ademhaling en vermindering van stress.
Daarnaast of daarna vindt de therapie plaats op het droge. Hier gaan
we door met uitbreiden van uw fysieke mogelijkheden waarbij het
opdoen van positieve bewegingservaring van belang is.

Voor wie?
Het programma is voor u geschikt indien u last heeft van bijvoorbeeld
chronische pijn, fibromyalgie, hypermobiliteit, gewrichtsklachten,
spierklachten en/of vermoeidheidsklachten.

Vergoeding programma
Het programma wordt vergoed als ergotherapie en/of fysiotherapie. Zie
hiervoor de polis van uw zorgverzekering. Er is altijd een verwijzing nodig
van uw behandelend arts of specialist.

Vragen of afspraak maken?
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of telefonisch
contact opnemen via: I www.azora-abc.nl of T (0315) 338260.

Het Azora Advies- en behandelcentrum is er voor iedereen die
behandeling nodig heeft voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en
logopedie. Ons uitgebreide team van professionals helpt u om
problemen met uw gezondheid te voorkomen of te verhelpen. Als
expertisecentrum hebben wij extra kennis over zorgverlening aan
kwetsbare ouderen.
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