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FYSIOTHERAPIE - SPECIALIST IN BEWEGEN 

De fysiotherapeuten van Careyn zijn specialisten op 
het gebied van bewegen en helpen u fit en mobiel te 
blijven. Zij bieden advies, begeleiding en behandeling 
bij  fysieke klachten bij de ouder wordende mens.  
Zij kijken samen met u naar uw wensen, lichamelijke 
situatie en mogelijkheden en helpen u weer in een 
optimale conditie te komen en zo goed mogelijk te 
functioneren. 

De fysiotherapeuten hebben verschillende aandachtsgebieden met veel kennis 
en ervaring in het behandelen en begeleiden van mensen met meerdere en 
soms complexe ziektebeelden. Te denken valt aan artrose, COPD, reumatische 
aandoeningen, Parkinson, een beroerte, MS, dementie, osteoporose.  
Maar ook bij revalidatie na een operatie, bij een slechte balans, een vermin-
derde conditie of bij ouderdomsklachten en verminderde kracht. Tevens bege-
leiden en adviseren zij mantelzorgers van patiënten en thuiszorgmedewerkers 
bij complexe zorgsituaties, indien nodig in de thuissituatie. 

Samenwerking 
Om u goed te kunnen behandelen, werken zij nauw samen met verschillende 
collega’s die ook op de locatie aanwezig zijn. Denk hierbij aan de ergothe-
rapeut, logopedist, diëtiste, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde. 
Daarnaast werken wij, indien nodig, nauw samen met de huisarts. Dit gebeurt 
altijd in overleg met u. 

Waar 
Wij hebben mooie oefenzalen met diverse oefenmaterialen en een behandel-
ruimte. De faciliteiten zijn ook geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk 
zijn. Zo nodig kan de fysiotherapeut ook bij u thuis komen. Dit is afhankelijk 
van uw hulpvraag.

Kosten 
Vergoeding van de behandelingen van onze fysiotherapeut is afhankelijk van 
de wijze waarop u verzekerd bent. Kijk hiervoor uw polis na.  
De  fysiotherapeuten hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract 
afgesloten. 

Aanmelden 
Voor aanmelding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. 
Met deze verwijzing kunt u zich aanmelden bij één van onze locaties. 

Extra beweegaanbod voor senioren 
Seniorenfitness is voor alle 55 plussers die door middel van fitness hun 
conditie op peil willen houden of verbeteren. Dus ook voor senioren met 
lichamelijke beperkingen of chronische ziekten. De fysiotherapeuten 
begeleiden deze vorm van fitness. Op alle bovenstaande locaties kunt u 
deelnemen aan Seniorenfitness. Neem voor meer informatie contact op met 
de betreffende locatie. 


