
GERIATRIEFYSIOTHERAPIE 

W W W. D E N I E U W E D A M . N L

Voor het maken van afspraken
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• Bus:  Lijn 51 
• Metro: Parkweg, Nieuwland
• Tram:  Lijn 21 en 24 

Paramedisch centrum

Bereikbaarheid Nieuwe Damlaan

Nieuwe Damlaan 845 
3119 AV Schiedam 
T 010 - 789 16 00

U kunt bij ons terecht voor:

Fysiotherapie:   
•  Algemene fysiotherapie
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Bekkenfysiotherapie
•  Dry Needling
•  Handtherapie
•  Kinderfysiotherapie
•  Medical taping
•  Manuele therapie
•  Oedeemtherapie
•  Orofaciale fysiotherapie
•  Psychosomatische fysiotherapie
•  Sportfysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Oefentherapie Mensendieck

Podotherapie



GERIATRIEFYSIOTHERAPIE 

Een geriatriefysiotherapeut is een gespecialiseerd fysio-
therapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een 
aanvullende opleiding voor geriatriefysiotherapie heeft 
gevolgd. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespeciali-
seerd in het onderzoeken en behandelen van kwetsbare 
ouderen met een hoge (biologische) leeftijd. Ouderen 
kampen vaak met meerdere (complexe) aandoeningen 
op mogelijk fysiek, psychisch of sociaal gebied.

WAT DOET EEN 
GERIATRIEFYSIOTHERAPEUT?

Gedurende de eerste afspraak zal de fysiotherapeut 
informatie inwinnen over uw hulpvraag en uw gezond-
heidstoestand. Dit wordt gedaan aan de hand van een 
vraaggesprek en enkele testen. 

Samen wordt er gekeken of de geriatriefysiotherapeut iets 
voor u kan betekenen en zal er een behandelplan worden 
opgesteld.
De behandeling zal met name bestaan uit oefentherapie 
gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mo-
biliteit en zelfstandigheid. 
Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook 
het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventu-
ele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de 
prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelin-
gen en hulpmiddelen. Samenwerking met de ergothera-
peut kan hierbij een belangrijke rol spelen.

WANNEER GERIATRIEFYSIOTHERAPIE?

De geriatriefysiotherapeut behandeld ouderen die minder 
beweeglijk worden en daardoor belemmeringen of klach-
ten ervaren.

Hij helpt ook patiënten die verschijnselen vertonen van 
ouderdom die ontstaan zijn door bijvoorbeeld:

• een beroerte
• dementie
• de ziekte van Parkinson 
• een gebroken heup 

Een behandeling kan zowel in de praktijk of aan huis 
plaatsvinden. 
Dit hangt af van uw gezondheidstoestand en de mate 
waarin u mobiel bent.
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VERWIJZING EN VERGOEDING

De behandeling wordt door de aanvullende verzekering 
vergoed.
Indien het nodig is dat er aan huis behandeld wordt, zal 
een verwijzing nodig zijn van de huisarts of specialist.
 
Is dit niet het geval, dan kunt u zich zonder verwijzing 
bij de praktijk melden. Bij bepaalde chronische aan-
doeningen is een verwijzing noodzakelijk.
 

MEER WETEN OVER 
GERIATRIEFYSIOTHERAPIE?

Indien u meer inlichtingen wilt kunt u dit bij de balie 
van De Nieuwe Dam te kennen geven. U kunt met al 
uw vragen ook rechtstreeks terecht bij: 

David van Ooijen
Geriatriefysiotherapeut i.o

Paramedisch centrum


