Fysiotherapie
algemene informatie

In deze folder informeren wij u over de mogelijkheden voor fysiotherapie
in ons Advies- en behandelcentrum of bij u thuis.

Wat is een fysiotherapeut?
De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn kennis
en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkómen, verhelpen of
verminderen van uw lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat.
Dat is belangrijk voor uw gezondheid èn om mobiel te blijven.

U kunt bij onze fysiotherapeut terecht voor:
blessures, RSI-klachten of pijnklachten, bijvoorbeeld in de armen,
benen, schouders en rug.
een (chronische) aandoening waarbij onder medische begeleiding
beweegzorg nodig is.
revalidatie na een operatie of ongeval. Of voorafgaand aan een
operatie om uw conditie te verbeteren en daardoor sneller te
herstellen.

Onze specialismen:
Voor de meeste klachten kunt u naar de algemeen fysiotherapeut. Voor
specifieke klachten of aandoeningen hebben wij behandelaars die
gespecialiseerd zijn in o.a.: manuele-, bekken- en
oncologiefysiotherapie, niet aangeboren hersenletsel, parkinson, MS,
claudicatio intermittens, COPD, reuma en chronische pijn.
Wij beschikken tevens over een hydrobad waarin met minder belasting
geoefend kan worden.

Waar kunt u terecht?
Onze fysiotherapeuten werken in onze moderne praktijk in Terborg,
maar ook binnen alle locaties van Azora. De behandelingen zijn
voornamelijk individueel. Is het voor u niet mogelijk om naar de praktijk
te komen? Dan komen we bij u thuis.

Verwijsbrief nodig?
Indien u wordt verwezen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts
of medisch specialist. Wij vragen u deze mee te brengen bij uw eerste
afspraak. U kunt ook zonder verwijzing naar de fysiotherapeut (directe
toegankelijkheid). U dient wel een afspraak te maken.

Wordt fysiotherapie vergoed?
Fysiotherapie is in sommige gevallen opgenomen in het basispakket van
alle ziektekostenverzekeringen. Indien u aanvullend verzekerd bent hebt
u mogelijk recht op vergoeding U dient er wel rekening mee te houden
dat er aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico.

Samenwerking
Binnen het Advies- en behandelcentrum van Azora hebben we de
beschikking over een uitgebreid team van behandelaars. De
fysiotherapeuten werken nauw samen met de andere behandelaars
zoals: diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten. Hierdoor kunnen we
optimale zorg bieden binnen één behandelcentrum.

Afspraak maken
Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het
secretariaat van het Advies- en behandelcentrum van Azora.

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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