geriatriefysiotherapie
Behandeling:
• In de praktijk of aan huis (woonomgeving)
• Verbeteren van bewegen
• Oefentherapie: verbeteren kracht, conditie,
balans, vaardigheden
• Leren lopen met hulpmiddel: krukken, rollator
• Valpreventie

fysiotherapie • manuele therapie • kinderfysiotherapie
• bekkenfysiotherapie • geriatriefysiotherapie
orofasciale fysiotherapie • dry-needling • sportrevalidatie
• fysiofitness • echografie • shockwave
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Aanwezig

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mijnfysio, Andrea Veltink-Prenger 0523-261840
andrea@mijnfysio.nu
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Locaties:
BAALDER Dr. Albert Schweitzerplein 5
DE MARSLANDEN Erve Odinck 7 (De Matrix)
DE MARSLANDEN De Schans 7 (Bodytrend)
HEEMSE Rembrandtstraat 37
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Wat is geriatriefysiotherapie?
Ouderen kunnen te maken krijgen met verschillende
beperkingen in het dagelijks leven, dit is vaak het gevolg van
het ouder worden en/of een chronische aandoening.
Dit maakt de oudere kwetsbaar.
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in
de zorg voor kwetsbare ouderen. Daarnaast wordt de
doelgroep van de geriatriefysiotherapeut ook gevormd
door ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden en
ouderen met chronische en langdurige aandoeningen.
Ook mensen met een relatief jonge leeftijd kunnen juist
een hoge biologische leeftijd hebben, bijvoorbeeld door
een chronische aandoening. Zij zijn dan al op jonge
leeftijd kwetsbaar en hebben te maken met symptomen
en aandoeningen die veelal bij ouderen voorkomen.
Voorbeelden hiervan zijn: Downsyndroom, M. Parkinson/
Parkinsonismen, Multiple Sclerose, CVA, Alzheimer, M.
Huntington, ALS en kanker.

geriatriefysiotherapie
De geriatriefysiotherapeut behandeld o.a.:
• Ouderen (65+)
• Kwetsbare ouderen
• Mensen met complexe gezondheidsproblemen
(meerdere aandoeningen)
• Revalidatie na een nieuwe heup, nieuwe knie, andere
operaties, CVA
• Parkinson / Parkinsonismen
• Dementie
• Artrose
• COPD
• Hart- en vaatziekten
• Reuma
• En andere (chronische) aandoeningen
Klachten die de geriatriefysiotherapeut behandeld:
• Pijn
• Moeite met ADL-functies: opstaan van de stoel,
traplopen, wandelen, fietsen, huishoudelijk werk
• Verminderde kracht
• Verminderde conditie
• Verminderde balans
• Angst om te vallen

Behandeling door een geriatriefysiotherapeut richt zich
op verbetering/behoud van gezondheid, zelfredzaamheid,
participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen
of ouderen die een verhoogd risico hebben kwetsbaar te
worden. Bewegen is het belangrijkste uitgangspunt bij
geriatriefysiotherapie, de behandeldoelen zijn hier dan ook
vaak op gebaseerd. Voorbeelden van behandeldoelen zijn:
weer zelfstandig in en uit bed kunnen komen, zelfstandig
naar de supermarkt lopen, zelfstandig opstaan uit de stoel,
enz. De behandeling kan in de praktijk plaatsvinden,
maar ook in de thuissituatie. Dit is vaak afhankelijk van de
functionele beperkingen en de hulpvraag van de patiënt.

