Fysiotherapie
Als bewegen niet meer vanzelfsprekend is
Iedereen met houdings- of bewegingsklachten kan bij de fysiotherapie van Zorgboog in Balans
terecht voor advies en behandeling. Of het nu gaat om klachten die u hebt opgedaan tijdens uw
werk, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een sportblessure, een verkeerde
beweging, of gewoon omdat het lichaam ouder wordt: wij kunnen u helpen. We gaan daarbij
resultaatgericht te werk met de bedoeling om u zo snel en zo goed mogelijk weer op de been te
helpen.
De fysiotherapeut is specialist in houding en beweging en richt zich op het behandelen en herstellen
van klachten die hiermee te maken hebben, individueel en in groepen. De fysiotherapeut van
Zorgboog in Balans heeft daarnaast aandacht voor het verminderen van lichamelijke achteruitgang
en het voorkomen van lichamelijke klachten (preventie). Daarbij is het streven uw zelfredzaamheid
te vergroten of te behouden.
Zo werkt een fysiotherapeut van Zorgboog in Balans
De fysiotherapeut stelt samen met u een behandelplan op. Daarbij houdt hij rekening met uw
wensen en uw persoonlijke situatie. Naast het daadwerkelijk behandelen, gaat de fysiotherapeut
van Zorgboog in Balans nog een stapje verder; indien nodig adviseert hij uw naasten en
mantelzorgers over hoe ze u kunnen ondersteunen bij uw behandeling en uw dagelijkse activiteiten.
De fysiotherapeuten van Zorgboog in Balans hebben veel kennis en ervaring op het gebied van
complexe chronische zorgvragen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat u langer zelfstandig thuis
kunt blijven wonen.
Een ander voordeel van fysiotherapie bij Zorgboog in Balans is dat wij nauw samenwerken met de
andere behandelaars van Zorgboog in Balans: ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en
diëtisten en met de specialist ouderengeneeskunde. Indien nodig stelt de fysiotherapeut met hen
een gezamenlijk behandelplan op.
Bij u in de buurt of bij u thuis
De fysiotherapeuten van Zorgboog In Balans zijn werkzaam op verschillende locaties in
diverse gemeentes binnen de regio Zuidoost Brabant. Wilt u weten welke locatie het
dichtst bij u in de buurt is? Bel dan 0492 - 34 84 44 of kijk op www.zorgbooginbalans.nl.
Indien het voor u niet mogelijk is een van de locaties te bezoeken , komen wij graag bij u

langs.
Kwaliteit
Wij vinden kwaliteit van zorg erg belangrijk. Onze fysiotherapeuten staan daarom allemaal
ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Dit wil zeggen dat de

fysiotherapeuten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Om hun kennis op peil te houden volgen
alle fysiotherapeuten regelmatig scholingsprogramma’s en cursussen.
Verwijzing en vergoeding
U kunt zonder verwijzing van de huisarts een afspraak met ons maken. De fysiotherapeut zal dan bij
het eerste bezoek uitgebreid onderzoeken of uw klachten door hem behandeld kunnen worden.
Als dit niet het geval is, zal hij u alsnog adviseren eerst contact op te nemen met de huisarts.
Voor behandelingen aan huis en voor behandelingen van een chronische aandoening heeft u wel een
verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.
Voor informatie over de vergoedingen voor fysiotherapie kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of
contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U kunt ook kijken op www.defysiotherapeut.com.
Onze actuele tarieven vindt u op www.zorgbooginbalans.nl.
Meer informatie of een afspraak maken?
Wilt u meer weten over fysiotherapie van Zorgboog in Balans? Of wilt u een afspraak maken? Bel dan
0492 – 34 84 44. Wij helpen u graag verder!
Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon: 0492 – 34 84 44
E-mail: info@zorgbooginbalans.nl
Website: www.zorgbooginbalans.nl.

