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Fysiotherapie in ’t Slot
Onze fysiotherapiepraktijk verzorgt al jaren geriatriefysiotherapie,
fysiotherapie en een Bewegingsmiddag in Zorgcentrum ’t Slot.
Fysiotherapie
Op advies van uw huisarts, specialist of verpleeghuisarts kunt u
terecht bij één van onze (geriatrie)fysiotherapeuten. De
behandeling kan plaatsvinden op uw eigen kamer of in onze
fysiotherapieruimte in ’t Slot. Indien nodig kunt u ook naar onze
praktijk komen. Deze is inpandig te bereiken vanuit ’t Slot.
Aanvullende verzekering
(Geriatrie)fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering. De
kosten worden bij uw zorgverzekeraar ingediend. Indien u niet of
onvoldoende verzekerd bent, dient u de kosten zelf te voldoen. De
tarieven hiervoor staan op onze website of vraag uw fysiotherapeut.
Basisverzekering
Alleen ‘chronische klachten’ die vermeld staan op de Lijst Borst
worden vergoed uit de basisverzekering, hiervoor wordt wel eerst uw
eigen risico aangesproken. Pas vanaf de 21e behandeling krijgt u
langdurige vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20x dient u
zelf te betalen, tenzij u voldoende aanvullend verzekerd bent.
Verpleeghuisindicatie
Alleen bij een verpleeghuisindicatie worden de kosten voor
fysiotherapie aan ons vergoed door Zorgcentrum ’t Slot.
In dat geval hoeft u niet verzekerd te zijn voor fysiotherapie.
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In beweging blijven
Onze fysiotherapeuten helpen u om zo mobiel mogelijk te blijven.
Bewegen
Op uw eigen manier in beweging blijven helpt om spieren en
gewrichten zo soepel mogelijk te houden en het uithoudingsvermogen zo veel mogelijk te behouden. Dit is van belang voor het
goed kunnen blijven uitvoeren van uw dagelijkse bezigheden én om
de kans op vallen te verkleinen.
Fysiotherapie
De (geriatrie)fysiotherapie in ’t Slot is met name gericht op herstel of
het onderhouden van lichamelijke activiteiten als opstaan en lopen
en zelfredzaamheid bij functies als aan-uitkleden en eten-drinken,
zover dit mogelijk of gewenst is.
Samenwerking
Onze fysiotherapeuten werken nauw samen met uw persoonlijk
EVV-er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende), uw aanspreekpunt
voor het verzorgend personeel. Daarnaast werken we in overleg
met u en indien nodig uw familie. Eventueel is er overleg met de
verwijzend arts, de ergotherapeut, logopedist, diëtist of psycholoog.
Bewegingsmiddag
Eén maal per week verzorgt één van onze fysiotherapeuten de
Bewegingsmiddag. Hierbij wordt bewegen, spel en gezelligheid
gecombineerd. De Bewegingsmiddag is vrij toegankelijk voor alle
bewoners van Zorgcentrum ‘t Slot, de verpleegafdeling en de
appartementen. Onze fysiotherapeut past de oefeningen naar
ieders niveau aan, dus u kunt altijd meedoen of er gezellig bij zijn!
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