
Samen sterk voor kwaliteit

Centrum Fysiotherapie heeft een samenwerking met 
Ergotherapie Noord- Holland, Logopedie Medemblik, 
Amici Zorg Medemblik, Fysiotherapie Fokko Plas 
Wieringerwerf.

Openingstijden

Centrum Fysiotherapie is alle werkdagen geopend. 

info@centrumfysiotherapie.nl
www.centrumfysiotherapie.nl

Vergoeding 

Ergotherapie zit in het basispakket van uw 
zorgverzekering. Dit is ook van toepassing op de 
mantelzorger. Het betreft 10 uur per kalenderjaar. De 
ergotherapeut heeft directe toegankelijkheid.

Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende 
verzekering.

Voor fysiotherapie en ergotherapie is geen verwijzing 
van de huisarts nodig. Bij vragen kunt u contact 
opnemen met Centrum Fysiotherapie Medemblik.

Fysiotherapie

Breek 18, 1671 GE Medemblik
0227-542323

www.centrumfysiotherapie.nl
info@centrumfysiotherapie.nl

Ergotherapie

Ergotherapie Noord-Holland
Samantha Schilder, 06-29124829

www.ergotherapienoordholland.nl
info@ergotherapienoordholland.nl

 U vindt ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/CentrumFysiotherapie

© Februari 2016 | Centrum Fysiotherapie | Beeldmateriaal: Centrum Fysiotherapie, Shutterstock, Inc. USA

www.centrumfysiotherapie.nl info@centrumfysiotherapie.nl 0227 - 542323

Centrum 
Fysiotherapie

Ergotherapie
Fysiotherapie

Samen sterk voor kwaliteit



Ergotherapie Fysiotherapie Samenwerking

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op mensen die door een 
ziekte, handicap of aandoening in het dagelijks 
handelen gehinderd worden. Heel gewone zaken, 
zoals een jas aandoen, koken, schrijven, naar het 
toilet gaan, de uitvoering van het werk of hobbie, 
kunnen een probleem vormen. Samen met u zoekt de 
ergotherapeut naar oplossingen voor problemen in de 
dagelijkse activiteiten. 

Ergotherapie heeft als doel dat u zo optimaal mogelijk 
kan functioneren in dagelijks handelen in uw eigen 
woon- en werkomgeving.

U kunt een ergotherapeut inschakelen als u problemen 
ondervindt op het gebied van:

 Zelfverzorging; o.a. wassen en kleden, in/uit bed 
 gaan, toiletbezoek, organisatie van taken

 Productiviteit; huishouden, opleiding, (vrijwilligers)
 werk.

 Verplaatsen; o.a. lopen, gebruiken van openbaar 
 vervoer, autorijden, gebruik van loophulpmiddelen
 of rolstoel/ scootmobiel en het zitten in een stoel

 Ontspanning; vrijetijdsbesteding en hobby’s 
 Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid met 

 energiemanagement.
 Handklachten en problemen hierdoor bij uitvoer van

 activiteiten

Hiernaast kan een ergotherapeut advies geven bij de 
aanvraag van woningaanpassingen en hulpmiddelen 
en voorzieningen alles ten doel veilig en zelfredzaam 
functioneren.

Fysiotherapie

 De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied
 van bewegen. 

 De fysiotherapeut behandelt patiënten, die in het
 dagelijkse leven belemmerd worden bij het 
 bewegen.

 De fysiotherapeut richt zich op het behoud en
 verbeteren van vaardigheden, zoals (trap)lopen, 
 opstaan vanuit bed, stoel of de grond, aan- en
 uittrekken van kleding enz. De behandeling
 bestaat uit oefentherapie en is gericht op 
 verbeteren van spierkracht, mobiliteit, evenwicht, 
 coördinatie en uithoudingsvermogen.

Samen met de fysiotherapeut werkt de patiënt aan 
meer bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven.
De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen 
patiënten en gaat resultaatgericht aan het werk, met 
de bedoeling om u zo snel en zo goed mogelijk weer 
op de been te helpen. 

Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij/zij 
samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie 
en mogelijkheden. Met adviezen en oefeningen 
zorgt de fysiotherapeut ervoor dat u weer beter kunt 
bewegen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar 
de preventieve gezondheidszorg (o.a. valpreventie). 
Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

Samenwerking

De ergotherapeut en fysiotherapeut werken nauw 
samen met de huisarts, praktijkondersteuner of 
de wijkverpleegkundige. Indien er problematiek 
rondom uw thuissituatie geconstateerd wordt, dan 
kan de ergotherapeut of fysiotherapeut ingeschakeld 
worden. De ergotherapeut en fysiotherapeut hebben 
regelmatig overleg met elkaar en indien nodig wordt 
er gebruik gemaakt van eenieders expertise. 

Ook de mantelzorger kan tips en adviezen krijgen 
voor het geven van hulp voor bv. het tillen en het 
ondersteunen.
Er wordt gekeken hoe u het beste geholpen kan 
worden om de thuissituatie zo optimaal mogelijk te 
maken. Dit kan bestaan uit (kleine) aanpassingen in 
uw huis en/of oefeningen om uw zelfstandigheid te 
onderhouden of te vergroten. 


