Nieuwsbrief oktober 2018
Praktijk nieuws
Op 1 augustus 2018 is Coen
Rotee ons team komen
versterken. Coen heeft zijn
opleiding fysiotherapie in
2018 afgerond aan de
hogeschool Utrecht.
Zijn interesse ligt bij
beweeggroepen, hartlongrevalidatie en sport gerelateerde klachten.





Tim Lieferink heeft gekozen voor een nieuwe
uitdaging dichter bij huis en is daarom niet meer
werkzaam bij ons in de praktijk.

Zorgdomein
Veel huisartsenprakijken werken met zorgdomein dit
is zoals u weet een digitaal platform waarop
zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op
een snelle, veilige manier patiënteninformatie
kunnen uitwisselen.
Fysiotherapie De Dijken maakt ook gebruik van
zorgdomein. U kunt naast de papierenverwijzingen
ook uw patiënten via zorgdomein verwijzen.
Intercollegiaal overleg kan via de patiëntenoverleg
app.

(Amber Vlieg)







(Isaac Neumann)

COPD
Fysiotherapie kan helpen de conditie op peil
te brengen door inspanningstraining en
spieroefeningen. Isaac Neumann)



Valpreventie
Het doel van valpreventie is het voorkomen
van valincidenten ( bij kwetsbare ouderen)
doormiddel van bewustwording,
risicofactoren bekijken, verbeteren balans
en verbeteren van de spierkracht, mobiliteit,
conditie en zelfvertrouwen. (Hennie Grinwis

Fysiotherapie
Fysiotherapie is het erkende specialisme dat
zich bezig houdt met het bewegend
functioneren van het houdings en
bewegingsapparaat.
(Alle medewerkers)



Manuele therapie
De manueel therapeut heeft zich
gespecialiseerd in het onderzoek en de
behandeling van patiënten met klachten aan
de wervelkolom en de gewrichten in de
extremiteiten en benen. (Breunis

Manuele lymfedrainage
Manuele lymfedrainage is een specifieke
massagetechniek.
Doel is om de afvoer van lymfevocht te
bevorderen. (Isaac Neumann)
Claudicatio intermittens
Bij mensen met vernauwing van aderen in
de benen (ook wel etalagebenen genoemd)
kan doormiddel van looptraining de pijnvrije
loopafstand worden vergroot.



Specialisaties
Fysiotherapie De Dijken heeft de volgende
specialisaties in huis.

Kaakfysiotherapie
De kaakfysiotherapeut (ook wel orofaciaal
fysiotherapeut genoemd) helpt bij
vermoeidheidsklachten van kauwspieren,
pijnklachten in de kaken, krakend/knappend
geluid van de kaak, bij een beperkte
mondopening of bij klachten van overmatig
klemgedrag. (Breunis Versteeg)
Geriatriefysiotherapie
De geriatriefysiotherapeut heeft zich
gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare
ouderen en cliënten/patiënten met een hoge
(biologische) leeftijd die te maken hebben
met complexe gezondheidsproblematiek.

/Amber Vlieg)



Fysiotherapie bij sportgerelateerde
klachten
Fysiotherapie voor sportgerelateerde
klachten heeft als doel het behandelen van
blessures, het voorkomen van klachten en
verbetering van (sport)prestaties.
(Breunis Versteeg/Coen Rotee)

Versteeg/Isaac Neumann)



Bekkenfysiotherapie
De bekkenfysiotherapeut helpt bij ongewild
urineverlies, moeilijke stoelgang, klachten
door zwangerschap, pijn in de buik en pijn
bij het vrijen. (Caroline van der Weg)

Fysiotherapie De Dijken
Kerstendijk 155-D
3079 EW Rotterdam
010 4831441
fysio@fysiodedijken.nl
www.fysiodedijken.nl

Wegwijzer voor fysiotherapie vergoeding

Basis verzekering
Aanvullende verzekering

-Kosten komen altijd ten
laste van het eigen risico

-geen verwijzing
noodzakelijk

-Altijd een verwijzing nodig

-geen eigen risico

Alle chronische
indicatie die op de
lijst staan.*

Knie arthrose : 12 x/jaar
Heuparthrose: 12x/jaar
Urineverlies :9x
Claudicatio: 1jaar op
verwijzing specialist.

Altijd eerst 20
behandelingen zelf
betalen of via de
aanvullende
verzekering.

* Lijst Borst voor fysio- en
oefentherapeutische
behandeling

COPD (2019 ?)

-Aantal behandelingen die

vergoed worden is afhankelijk
van de aanvullende
verzekering.

