
•  aanleren van ontspanning, eventueel 
d.m.v. het muziekwaterbed.

•  verfijnen van het gezonde lichaams-
gevoel en lichaamsbewustwording.

Indien nodig wordt er, uiteraard met 
uw toestemming, samengewerkt met 
een verwijzend arts, bedrijfsarts of 
psycholoog.

fysiotherapie

Dit kan een positieve invloed heb-
ben op klachten zoals vermoeidheid, 
hoofdpijn, nek- en rugklachten, angst, 
somberheid, gejaagdheid met even-
tueel hartkloppingen.

 Onderzoek
Aan de hand van uw hulpvraag, in-
takegesprek en onderzoek, bepaalt 
u samen met de fysiotherapeut de 
doelen die u wilt bereiken. De fysio-
therapeut stelt samen met u het be-
handelplan op.

 Behandeling
De ontspanningstherapie bestaat uit 
een aantal behandelsessies waarin u 
vaardigheden worden aangereikt met 
als mogelijke doelen:
•  inzicht krijgen in de oorzaak van de 

klacht en in de factoren die mogelijk 
de klacht in stand houden.

 Ontspanningstherapie
De fysiotherapeuten van het Behandelcentrum van Proteion Thuis bieden ook 

ontspanningstherapie. Ontspanningstherapie is een hulpmiddel om lichaam en 

geest weer in evenwicht te brengen. 



Fysiotherapie van Proteion Thuis 
Fysiotherapie van Proteion Thuis vindt 
plaats vanuit het Behandelcentrum. 
De fysiotherapeuten werken samen 
met de andere disciplines: diëtetiek, 
ergotherapie, logopedie, maatschappelijk 
werk, praktijkverpleegkunde, psychologie 
en ouderengeneeskunde. Wij zijn 
gespecialiseerd in het aanbieden van 
behandelprogramma’s voor ouderen en 
chronisch zieken, zowel in de zorgcentra 
als voor mensen thuis. De samenwerking 
tussen de verschillende disciplines en 
met specialisten zoals een othopedisch 
schoenmaker maakt een optimale aanpak op 
maat mogelijk.

Voor meer informatie en behandellocaties, 
kunt u contact opnemen met de fysiothera-
peuten van Proteion Thuis:
Proteion Thuis Behandelcentrum
Afdeling fysiotherapie
Postbus 4080
6080 AB Haelen

T (0475) 587 705 / (0475) 518 783
E fysiotherapiebc@proteion.nl
www.proteion.nl



Stilstaan bij bewegen...

fysiotherapie



Onderzoek
De fysiotherapeut bekijkt met u welke 
problemen u heeft op het gebied van 
houding en beweging en bespreekt  
wat dit betekent in uw dagelijkse 
leven. 

Hierna wordt een onderzoek uitge-
voerd  en samen met u een behandel-
plan opgesteld.

Wat doet de 
fysiotherapeut
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Behandeling
Behandelingen kunnen verschillende 
doelen hebben, zoals het verbeteren 
van het functioneren of het voorkomen 
van nieuwe klachten. Daarnaast 
adviseert en begeleidt de fysiotherapeut 
u met problemen die u ondervindt 
tijdens dagelijkse activiteiten. 

Een behandeling kan bestaan uit 
oefentherapie, massage, fysische 
therapie of ontspanningstherapie. 
Vaak wordt een combinatie van deze 
verschillende behandelvormen 
gegeven.



Deze problemen kunnen verschil-
lende oorzaken hebben zoals een 
nieuwe heup, een beroerte, kortade-
migheid, slijtage, een ongeluk of de 
ziekte van Parkinson. 
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Fysiotherapie is bedoeld voor 

iedereen die in het dagelijkse 

leven problemen ondervindt 

met houding en beweging. 

Voor wie

Ieder onderzoek, advies en behande-
ling is maatwerk. 



Aanvragen 
fysiotherapie

Wanneer u fysiotherapie wenst, kunt 

u direct contact opnemen met de 

afdeling fysiotherapie. 

U heeft hiervoor geen verwijzing 
nodig. Dit heet directe toegankelijk-
heid fysiotherapie (DTF). 

De fysiotherapeuten zijn geschoold 
om door middel van een intake vast 
te kunnen stellen of u met uw 
klachten aan het juiste 
adres bent. 
Er is één uitzondering waar u wel een 
verwijzing van uw huisarts voor nodig 
heeft en dat is bij een chronische 
aandoening. 

Kosten
Raadpleeg voor informatie over 
vergoeding van de behandeling de 
polisvoorwaarden van uw ziektekos-
tenverzekering. 

Waar
Behandelingen vinden plaats op de 
diverse Proteion locaties. Indien nodig 
komt de fysiotherapeut bij u aan huis.


