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 Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

De fysiotherapeut gaat samen met u bekijken wat er aan 
de hand is. Dit verloopt in de meeste gevallen als volgt:

•    Allereerst vindt er een gesprek plaats waarin de 
therapeut vraagt naar uw algemene gegevens, 
klachten en huidige situatie. Door deze informatie krijgt 
de therapeut een indruk van het probleem. Het kan zijn 
dat de therapeut u vraagt een vragenlijst in te vullen. 

•     Na het gesprek volgt er een lichamelijk onderzoek. 
Dit zal in de meeste gevallen een algemeen en een 
specifiek op uw klachten gericht onderzoek zijn. De 
therapeut zal dit van te voren met u bespreken.

•    Tot slot volgt er een kort gesprek waarin de therapeut 
uitlegt wat er aan de hand is en op welke manier de 
therapeut hier wat aan kan doen. Dit behandelplan 
zorgt ervoor dat u weet waaraan u toe bent.

•     Het kan zijn dat u via uw huisarts of specialist bij 
de therapeut bent gekomen. Maar het kan ook zijn 
dat u zelf het initiatief heeft genomen een afspraak 
bij de therapeut te maken. In dat laatste geval zal 
de therapeut u vragen of hij/zij een verslag naar uw 
huisarts mag sturen. Mocht u daar bezwaar tegen 
hebben dan kan u dat aangegeven. 

 Welkom in onze praktijk

FysioFits zet zich graag met hart en ziel in voor 
kwetsbare ouderen die de beweeglijkheid van hun 
lichaam zien afnemen. Graag willen we u middels deze 
folder aanvullend informeren over onze specialisatie 
Geriatrie. In deze folder vindt u informatie over 
wat geriatrie inhoudt en wat een gespecialiseerde 
fysiotherapeut voor u kan beteken.

  Wat is Geriatrie fysiotherapie?

Een Geriatrisch fysiotherapeut is een fysiotherapeut die 
zich gespecialiseerd heeft in senioren. 

Dit kunnen vitale senioren zijn die in aanmerking komen 
voor bijvoorbeeld een nieuwe knie of heup. Maar wat veel 
vaker voorkomt zijn senioren die de bewegelijkheid van 
het lichaam achteruit zien gaan. Hierdoor ondervinden ze 
soms problemen tijdens het dagelijks leven of krijgen ze 
aandoeningen die gepaard gaan met het ouder worden. 

Zoals eerder gezegd kunnen er klachten ontstaan 
door lichamelijke aandoeningen aan de gewrichten. 
Helaas komen bij het ouder worden soms ook andere 
aandoeningen als Parkinson, Diabetes Mellitus type 2, 
dementie en een beroerte om de hoek kijken. Met de 
name de combinatie van verschillende kwalen komt 
steeds vaker voor.  

De Geriatrisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in 
de zorg voor kwetsbare senioren en mensen met een 
hogere biologische leeftijd. De therapeut heeft specifieke 
kennis over de doelgroep en de veelvoorkomende 
aandoeningen in deze groep. Door deze specialisatie 
is de therapeut nog beter in staat een zo optimaal 
mogelijk behandeltraject voor u op te stellen en samen te 
bekijken wat allemaal tot uw mogelijkheden behoort. Dit 
kan een behandeling zijn maar ook informatie, advies en 
begeleiding bij bijvoorbeeld hulpmiddelen.



 Hoe ziet een behandeling eruit?

Omdat er veel verschillende aandoeningen zijn 
die binnen het domein van de Geriatrie vallen 
zal het van uw klachten afhangen wat er precies 
wordt gedaan. Om u toch een idee te geven volgt 
hieronder een kleine greep uit de mogelijkheden 
die de therapeut heeft.

•     U kunt advies en informatie ontvangen van de 
therapeut over uw klachten, aandoeningen, 
het gebruik van hulpmiddelen en dagelijkse 
handelingen. 

•     De therapeut kan samen met u beslissen om 
oefeningen bij ons in de praktijk te doen. Dit  
kan in de sportzaal zijn of indien nodig in  
het zwembad.

•     Het kan zijn dat het voor u lastig is om naar de 
praktijk te komen. In dat geval kan de therapeut 
bij u thuis langskomen.

Kortom er zijn veel mogelijkheden om u te helpen. 
Samen met de therapeut kan u ervoor zorgen dat 
u zo zorgeloos mogelijk door het leven kan gaan!

  Meer informatie?

Enthousiast, geïnteresseerd of wilt u graag advies of 
meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze 

praktijk. U bent bij ons in goede handen.  
Graag tot ziens bij FysioFits.
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 Team FysioFits

•    Harmke Berenpas  
Fysiotherapie en Sportfysiotherapie

•    Casper Oude Lohuis 
Fysiotherapie, Manuele therapie en Echografie

•    Bregtje Kuppens 
Fysiotherapie, Hydrotherapie en Geriatrie Fysiotherapie

•   Guido Heerink 
Fysiotherapie

•   Jordi Koning 
Fysiotherapie en Dry Needling

•   Paul Nip 
Fysiotherapie en Arbeidsfysiotherapie

 Afsluiting

Aan het einde van het traject zal de therapeut nog 
een kort gesprek met u hebben ter afsluiting. Bij uw 
goedkeuren zal de therapeut de huisarts informeren 
over het eindresultaat.


