
Geriatrie-fysiotherapie

Geriatrie-fysiotherapie is fysiotherapie voor ouderen. De
therapeut heeft kennis van ouderdomsziekten en de behandeling van meervoudige
gezondheidsproblemen.

De geriatrisch fysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren wanneer u
problemen heeft met dagelijks bewegen (lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden
of huishoudelijke activiteiten). Dit kan zowel veroorzaakt worden door ouderdom of
door ziekten als een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met
als gevolg een heupfractuur.

Ook wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum en extra
ondersteuning of speciale hulpmiddelen nodig heeft, kunt u bij de geriatrie-
fysiotherapeut terecht.

Wat doet een geriatrie-fysiotherapeut?
Door middel van advies, voorlichting, maar met name oefentherapie en training
(bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie en het oefenen van
het opstaan uit bed of stoel) helpt de geriatrie-fysiotherapeut u bij het behouden van
uw zelfstandigheid in de dagelijkse handelingen. 

In de behandelingen trainen we conditie, spierkracht, evenwicht en het behouden van
soepele spieren en gewrichten.

Ook draagt de geriatrie-fysiotherapeut zorg voor preventie, adviseren en begeleiden
van gezinsleden, andere zorgverleners en uw mantelzorger.

Behandelplan
Tijdens de eerste afspraak brengen we uw klachten zorgvuldig in kaart. Na het
bespreken van de gezondheid en het dagelijks functioneren stellen we gezamenlijk een
behandelplan op, afgestemd op de fysieke mogelijkheden en wensen.

Indien u minder mobiel bent, komt de geriatrie-fysiotherapeut bij u aan huis.

Samen met het Geriatrisch expertise centrum



De geriatrisch fysiotherapeuten van Anna Ouderenzorg zijn onderdeel van het
Geriatrisch expertise centrum (GEC) van Anna Ouderenzorg. Het Geriatrisch
expertise centrum bestaat uit een team van specialisten ouderengeneeskunde en
behandelaars die (samen) adviseren bij specialistische zorg voor kwetsbare ouderen.

Het advies en behandelplan zullen daarom altijd afgestemd worden op het zorgplan
van andere (zorg)professionals. Bovendien zal het behandelplan na het opstarten van
de behandeling regelmatig geëvalueerd worden.

Aanvraag en vergoeding
Het is mogelijk om zonder verwijzing van een arts naar de geriatrie-fysiotherapeut te
gaan. Bij de zorgverzekeraar kunt u navragen of u verzekerd bent voor fysiotherapie.
Belangrijk is om te controleren hoeveel behandelingen er vanuit de basisverzekering
dan wel de aanvullende verzekering vergoed worden. De meeste geriatrie-
fysiotherapeuten hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Basisverzekering en verplicht eigen risico
Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bovendien is er bij de
basisverzekering sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat als u in het
nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsenzorg, gratis
bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risicogroepen) maakt die onder de
basisverzekering vallen, u eerst zelf het eigen risicobedrag moet betalen. Daarna
worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig
fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden
we u aan u goed aanvullend te verzekeren.

Uitzonderlijke vergoeding basisverzekering
In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen
risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit
bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben.
Ook kunnen volwassenen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, bij bepaalde
aandoeningen, na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit
de basisverzekering.

https://www.ananz.nl/wonen-met-zorg/geriatrie-expertise-centrum-gec/
https://www.ananz.nl/over-anna-ouderenzorg/organisatie/het-team/


Een passende aanvullende verzekering
Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig heeft voor een aandoening die niet
of maar gedeeltelijk vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie
kan bovendien per jaar verschillen. We raden u dan ook aan een passende aanvullende
verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn
opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet
doen op een fysiotherapeut. Bijvoorbeeld na een ongelukje, maar ook als u reuma
heeft. De behandelingen van deze aandoening worden niet vergoed uit de
basisverzekering.
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