Fysio

Thui s

De PLUS punten van FysioPlusThuis
wij richten ons op zinvol en zelfstandig leven
wij behandelen graag bij u aan huis
wij communiceren helder

wij informeren u over de vergoedingen
wij zijn specialist ouderen fysiotherapie
wij zijn verbonden aan ParkinsonNet
wij werken samen met en ondersteunen u, uw
mantelzorgers en andere zorgverleners en nemen
daar ruim de tijd voor want….. Samen loopt het beter!

Mijke ter Welle
06 53 64 63 77
mijke@fysioplusthuis.nl
www.fysioplusthuis.nl

Praktijk adres
Meander
Passedwarsstraat 69B
6601 AR Wijchen

Welkom bij FysioPlusThuis
Wij zijn een kleine, lokale praktijk voor fysiotherapie en wij
richten ons op de ouderen in Wijchen.
Als geriatriefysiotherapeut helpen wij ouderen met de
beperkingen in bewegen die zij in het dagelijks leven
ervaren. Wij willen u ondersteunen in uw wens uw leven
zinvol en zelfstandig te leven. Daarin speelt bewegen een
belangrijke rol. Als voorbeeld: zolang u kan lopen, kunt u ook
naar de supermarkt, kaartclub of familie.

Behandeling aan huis
Vaak liggen de doelen om zelfstandig te functioneren vooral
thuis en in uw naaste omgeving. Daarom behandelen wij
graag bij u aan huis; daar kunnen wij samen uw doelen
bepalen en oefenen om deze doelen te behalen. Soms is het
ook praktisch niet mogelijk voor u om naar de praktijk te
komen. Ook dan komen wij graag bij u thuis.
Natuurlijk kunnen wij u ook in onze praktijk ruimte in
Meander behandelen.

Samen loopt het beter!
FysioPlusThuis vindt een goede samenwerking en
communicatie belangrijk. Op de eerste plaats werkt de
geriatriefysiotherapeut natuurlijk met u als cliënt samen.
Maar ook de mensen om u heen, die bij u betrokken zijn,
kunnen een belangrijke rol spelen. Wij werken daarom graag
samen met uw mantelzorgers zoals uw partner, kinderen
en/of professionele ondersteuning. Wij nemen daar ruim
de tijd voor want: samen loopt het beter!

Praktische voorbeelden van zorgvragen
Het lopen gaat moeizamer. U vraagt zich af waar dat door
komt en wat u daaraan kunt doen;
U heeft moeite met opstaan uit de stoel of met uit bed
komen;
U wilt ondersteuning bij het herstel na een operatie;
Als mantelzorger wilt u graag op de juiste manier uw man,
vrouw, vader of moeder helpen bij het lopen, opstaan of
aankleden, maar u weet niet hoe dat moet.

