
Geriatrie fysiotherapie 

 

Geriatrie fysiotherapie  

Wanneer u ouder wordt, kunnen er belemmeringen en 

klachten ontstaan bij het bewegen. U zult merken dat 

dan uw zelfredzaamheid achteruit gaat. Lopen, fietsen, 

traplopen, wassen en aankleden of de huishoudelijke 

activiteiten worden moeilijker en de kans op vallen 

neemt toe.  

De geriatrie fysiotherapeut begeleidt u bij het herwin-

nen van uw zelfstandig functioneren en het behouden 

van uw bewegingsmogelijkheden, maar biedt ook be-

geleiding bij het leren omgaan met de verminderde 

zelfredzaamheid.     

 

Behandeling is mogelijk op 3 locaties maar ook 

bij u aan huis. 

 

 

Praktijk gegevens 

 

www.sport-fysio.nl 

ma  08:00-20:30 

di    08:00-20:30 

wo  08:00-17:30 

do   08:00-20:30 

vr    08:00-17:30 

za    08:00-12:00 

   0570-677002  info@sport-fysio.nl 

Vetkampstraat 1a 

7416WK Deventer 

 

Onze locaties 

 Specialist in bewegen, gemeente Deventer 

GO AHEAD EAGLES 

Vetkampstraat 1a 

7416WK Deventer 

   

  ANTVELINK 

SPORTCENTRUM  

   David Wijnveldtweg 4 

   7425AC Deventer 

 DE SPIL LETTELE 

  Sportweg 1 

  7434RZ  Lettele 

   

www.sport-fysio.nl 

Algemeen 

 

Behandeling  zonder doorverwijzing mo-

gelijk. 

Bij onze praktijk kunt u zonder verwijzing van uw 

huisarts of specialist terecht. Indien u wel bent  

verwezen, verzoeken wij u om uw verwijsbrief mee 

te nemen naar de praktijk. 

 

Vervangingsregeling bij afwezigheid 

Bij ongeplande afwezigheid van uw fysiotherapeut 

wordt door de praktijk getracht om vervanging voor 

de desbetreffende fysiotherapeut te regelen.  

Hierover wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd. 

 

Stagiaires 

Antvelink Sportfysiotherapie hecht veel waarde aan 

scholing en opleiding. Daarom zijn er regelmatig 

stagiaires vanuit de HBO opleiding Fysiotherapie in 

onze praktijk te vinden.  Voor het leerproces van de  

stagiaires is het van belang dat ze zoveel mogelijk 

bij de behandelingen aanwezig zijn. Voorafgaand 

aan de behandeling zal aan u worden gevraagd of u  

bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een  

stagiaire bij uw behandeling. 

 

Kwaliteit en patiënttevredenheid 

We vinden kwaliteit en patiënttevredenheid, zonder 

afbreuk te doen aan de ongedwongen sfeer van on-

ze praktijk, erg belangrijk. Mocht u desondanks niet 

tevreden zijn of heeft u suggesties ter verbetering, 

laat het ons dan weten. We trachten samen met u 

tot een passende oplossing te komen.  

 

Tot ziens in onze praktijk! 

Team Antvelink. 

www.sport-fysio.nl 

En wij komen ook aan huis op indicatie.  

 Specialist in bewegen, gemeente Deventer 

versie 011122 



De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de 

zorg voor kwetsbare ouderen en heeft kennis over 

de daarbij behorende ziektebeelden bij ouderen.  

 

Maar ook jongere patiënten kunnen vervroegd last 

ondervinden van ouderdomsverschijnselen. Dit 

zijn onder andere patiënten die leiden aan MS of 

na het doormaken van een CVA.  

 

Aandoeningen die de geriatriefysiotherapeut 

bijvoorbeeld behandeld zijn: 

• Dementie 

• Parkinson 

• Beroerte 

• Revalidatie na een gebroken heup 

• Valbegeleiding na (herhaaldelijk) vallen. 

• Duizeligheid 
 

 

Geriatrie fysiotherapie Geriatrie fysiotherapie Geriatrie fysiotherapie 

 

Geriatrie fysiotherapie valt onder fysiotherapie. 

Of uw behandeling wordt vergoed is afhankelijk 

van waar en hoe u (aanvullend) verzekerd bent 

voor fysiotherapie. Controleer dit bij uw zorg-

verzekeraar of laat u nader informeren door uw 

behandelend geriatrie fysiotherapeut of ons se-

cretariaat. 

www.sport-fysio.nl www.sport-fysio.nl www.sport-fysio.nl 

Bel voor het maken van een  

afspraak op werkdagen naar:   

0570-677002  

 

Team Antvelink 

 Specialist in bewegen, gemeente Deventer 

Tijdens de eerste afspraak worden de klachten, de 

gezondheid en het dagelijks functioneren bespro-

ken en onderzocht.  

Daarna wordt er samen  met de patiënt een be-

handelplan opgesteld om de lichamelijke mobiliteit 

te verbeteren en/of te behouden.  

De therapie richt zich vervolgens op het vermin-

deren van beperkingen bij het bewegen, het        

voorkomen van achteruitgang en het leren      

omgaan met klachten. 

De geriatrie fysiotherapeut komt ook regelmatig 

aan huis. Thuis is dé plek waar de patiënt goed  

kan aantonen welke dagelijkse bezigheden proble-

men opleveren. Daarom hechten wij veel waarde 

aan het behandelen en trainen van ouderen en 

andere geriatrie patiënten in hun eigen        

woonomgeving. 

De werkwijze van de geriatrie 

       fysiotherapeut 
Wordt geriatrie fysiotherapie vergoed? 

 Specialist in bewegen, gemeente Deventer  Specialist in bewegen, gemeente Deventer 

Wat kan de geriatrie fysiotherapeut 
voor u betekenen? 


