Locaties
Hooglanderveen
Fit2Move | Disselplein 4 | 3829 MD Hooglanderveen
Zielhorst
Gezondheidscentrum Zielhorst | Trombonestraat 123 | 3822 CW Amersfoort
Kattenbroek
Gezondheidscentrum Kattenbroek | De Herfstdraad 15 | 3823 CS Amersfoort
Vathorst
Medisch Centrum Vathorst | Wervershoofstraat 363 | 3826 EM Amersfoort
Heideweg 242 | 3825 ZM Amersfoort
Fyzie Zuid Cartesiusstraat 2 | 3817 XP Amersfoort | 033 461 42 74

033 204 80 00
info@fyzie.nl

Openingstijden
De tijden zijn per locatie wisselend.
Maandag van 07.30 tot 21.00 uur
Dinsdag van 08.00 tot 21.00 uur
Woensdag van 07.30 tot 21.00 uur
Donderdag van 08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur
Zaterdag* van 09.00 tot 12.00 uur

Gezond en fit
door het leven
fyzie.nl

* Uitsluitend voor groepstrainingen op locatie Vathorst

Geriatriefysiotherapie

fyzie.nl

Een geriatriefysiotherapeut heeft zich
gespecialiseerd in het behandelen van
ouderen en mensen met meervoudige
gezondheidsproblematiek. Het ouder worden
kan veel ongemakken met zich meebrengen.
Naarmate wij ouder worden gaat onze
spierkracht achteruit en kunnen activiteiten
meer vermoeiend zijn of zelfs onmogelijk
worden. Zelfs wanneer de kans op genezing
klein of afwezig is kan fysiotherapie helpen
om de kwaliteit van uw leven te behouden
of te verbeteren. Het kunnen bewegen en
verplaatsen is hierin zeer bepalend.

Er zijn verschillende aandoeningen
waarmee u door een geriatriefysiotherapeut behandeld kunt
worden. Enkele voorbeelden
hiervan zijn:
• COPD
• Hartrevalidatie, bijvoorbeeld
na een infarct of ingreep
• Claudicatio Intermittens
(ook wel: etalagebenen)
• Aandoeningen die het risico
op hart- en vaatziekten vergroten
zoals: Diabetes Mellitus,
overgewicht, inactiviteit, hoog
cholesterol en/of hoge bloeddruk
• Dementie
• Neurologische aandoeningen
• De ziekte van Parkinson
• Gevolgen van een beroerte
of een hersenbloeding
• Valangst of valproblemen. Al dan
niet met een botbreuk als gevolg.
• Revalidatie na een nieuwe heup
of nieuwe knie.
• Revalidatie na een
ziekenhuisopname
• Wanneer het algemeen lichamelijk
functioneren achteruitgaat en u
moeilijkheden in het dagelijks
leven ervaart. Denk hierbij aan
het opstaan uit de stoel, buiten
wandelen of boodschappen doen.

Als geriatriefysiotherapeuten streven
wij naar verminderen van de achteruitgang en het behouden of vergroten
van de zelfstandigheid bij problemen
op het gebied van dagelijks bewegen
en functioneren. Wij geven u persoonlijk advies en begeleiding en bieden
een veilige omgeving om te trainen
om zo uw bewegingsmogelijkheden
en uw conditie te optimaliseren.
Fysiotherapie kan van toepassing zijn
wanneer u meer klachten krijgt passend bij uw aandoening of wanneer
uw conditie achteruit gaat. Ook bent
u bij ons aan het juiste adres wanneer
u na medische behandelingen nog
behoefte heeft aan meer begeleiding.
Bijvoorbeeld na een operatie of na
een revalidatietraject elders.
FyZie biedt vele behandelingsmogelijkheden en therapieën voor zeer veel
diverse aandoeningen en klachten. Dit
kan individueel of in groepsverband.
Ook is het mogelijk om aan huis te
behandelen. Neem gerust contact
met ons op voor meer informatie en
persoonlijk advies.

