
Geriatriefysiotherapie

Kwalificaties
Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG register 
en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF en 
de deelregisters voor de verbijzonderingen. Al onze fysio-
therapeuten zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genoot-
schap Fysiotherapie (KNGF).

Afhankelijk van hun specialisatie zijn onze fysiotherapeuten 
lid van de volgende beroepsverenigingen:

- de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie  
 (NVMT)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Sportgezondheidszorg (NVFS)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens  
 de Psychosomatiek (NFP)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekken- 
 problematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg  
 (NVFB)

Kwaliteitsbeleid
Binnen het gezondheidscentrum bestaat een gericht 
kwaliteitsbeleid om de zorgverlening continu te verbeteren. 
Hiervoor is uw mening van groot belang. Om uw tevreden-
heid over onze prestaties in kaart te brengen houden we re-
gelmatig ‘patiëntenenquêtes’. Wij zouden het zeer op prijs 
stellen als u deze patiëntenenquête voor ons wilt invullen 
wanneer u dat gevraagd wordt.
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Onze deskundigheid
Onze fysiotherapeuten bieden een veelzijdig aanbod aan 
fysiotherapeutische zorg. Zo kunt u bij ons terecht voor:

- Fysiotherapie
- Bekkenfysiotherapie
- Kinderfysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie
-  Psychosomatische fysiotherapie
- Revalidatietraining (PRT)
- Geriatrische fysiotherapie

FysioFitness & Beweegprogramma’s
Naast de individuele fysiotherapeutische begeleiding 
bieden wij ook groepsgewijze beweegprogramma’s aan.

- FysioFitness
- FysioFitness voor senioren
- Beweegprogramma voor mensen met chronische 
 longklachten (astma-COPD)
- Fitkids 
- teRUG in Actie
- ZwangerFit
-  Running Therapie
- Claudicatio looptraining
- Ontspanningstraining
- Parkinson beweeggroep
- Babymassage
- Big Move
- Wandelgroep

Bovenstaande fitness- en beweegprogramma’s vinden 
plaats op locatie Grevelingen, m.u.v. het Big Move pro-
gramma, wat plaatsvindt op de locatie Han Hoekstrahof.
De wandelgroep heeft een eigen startlocatie. Uitgebreide 
informatie over de inhoud en tarieven van onze FysioFitness 
& Beweegprogramma’s vindt u in ons folderrek of op: 
www.fysiotherapiekersenboogerd.nl

Opleidingspraktijk
Onze praktijk is een erkend stage adres voor studenten 
fysiotherapie (Hogeschool van Amsterdam) en voor 
studenten manuele fysiotherapie (Stichting Opleidingen 
Musculoskeletale Therapie in Amersfoort).



Waar en wanneer?
Geriatriefysiotherapie wordt gegeven op het Gezondheids-
centrum Kersenboogerd, locatie Grevelingen of het Betje 
Wolffplein. Bij verwijzing voor therapie aan huis is het ook 
mogelijk in de thuissituatie te oefenen.

Waar kan ik mij aanmelden?
U kunt zich telefonisch aanmelden bij de assistentes fysio-
therapie op tel: 0229 - 28 09 99 of tel. 0229 - 24 10 44

U kunt zich ook persoonlijk aanmelden bij de balie van één 
van de onderstaande locaties:

- Locatie Betje Wolff
 Betje Wolffplein 170
 1628 NV  Hoorn

- Locatie Grevelingen
 Leonard Bernsteinhof 4 
 1628 TT  Hoorn

GERIATRIEFYSIOTHERAPIE

Wat is geriatriefysiotherapie?
Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun 
lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met 
de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut). 
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de 
zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een 
hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met com-
plexe gezondheidsproblematiek 

Bij geriatriefysiotherapie gaat het dus niet alleen om oude-
ren, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van 
een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een 
gebroken heup, de verschijnselen vertonen van ouderdom. 
De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis 
over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Wat doet een geriatriefysiotherapeut?
Een geriatriefysiotherapeut geeft vooral oefentherapie, 
gericht op het herwinnen van dagelijkse activiteiten en om-
gaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het 
adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele 
mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prog-
nose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en 
hulpmiddelen.

Voor wie is deze training bestemd?
Voor mensen die problemen hebben met:

- ADL: aan/uitkleden, openen deuren/kranen, huishouden doen 
- Mobiliteit; lopen, opstaan, gaan zitten, traplopen, valpre- 
 ventie, gebruik hulpmiddelen/rolstoel
- Bedlegerig: houdingsadviezen, transfers, pijnbestrijding, 
 ademhaling
- Ziekenhuis in/uit: voortzetting behandeling, reactiveren:  
 bij inactiviteit, slechte conditie, spierverzwakking, controle  
 op: leefomgeving, veiligheid en mobiliteit

Hoe ziet de training er uit?
De training bestaat uit behandelingen van 25 minuten. Er 
ligt een sterk accent op (functionele) oefentherapie. U krijgt 
ook wat huiswerkopdrachten mee, want alleen door het toe 
te passen in het gewone leven is het mogelijk om een ver-
andering in spierkracht voor elkaar te krijgen. Om effecten 
van de therapie te kunnen objectiveren zal gebruik gemaakt 
worden van specifieke meetinstrumenten.

Waarom naar de geriatriefysiotherapeut?
Met eenvoudige oefeningen kan bij ouderen de spierkracht 
tot wel 170% toenemen, waardoor u mogelijk (weer) zelf-
standig kunt blijven in het dagelijks functioneren.

Vergoeding
Geriatriefysiotherapie wordt betaald uit de aanvullende ver-
zekering van zorgverzekeraars waarmee wij een contract 
hebben. Dit zijn nagenoeg alle zorgverzekeraars. 


