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Wat gebeurt er na de behandeling?

Collega’s Inge en Iris zijn allebei opgeleid als 

Master in de Geriatrie. Met een team van andere 

zorgverleners werken zij intensief samen om u 

de best mogelijke zorg te kunnen bieden. 

Dit multidisciplinaire team kan bestaan uit 

bijvoorbeeld uw behandelend specialist, huisarts, 

praktijkondersteuner, ergotherapeut, wijkverpleging, 

thuiszorg, mantelzorger, etc. 

Ook zijn onze geriatriefysiotherapeuten lid van het 

Geriatrie Fysiotherapie Netwerk en het ParkinsonNet. 

Collega’s Inge en Iris zijn verplicht hun kennis en 

vaardigheden te onderhouden door het volgen van 

actuele cursussen, nascholingen, congressen en 

gestructureerd intercollegiaal overleg.

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? 

Neem dan gerust telefonisch contact op met onze 

praktijk.

Team Fysio Totaal Waalwijk

Onze geriatriefysiotherapeuten:

Iris

van Santvoort

Inge 

Davids



Geriatriefysiotherapie is een van de specialisaties 

binnen de Fysiotherapie die erkend is door het 

Koninklijk Nederlands Genootschap 

Fysiotherapie (KNGF). De masteropleiding tot 

geriatriefysiotherapeut duurt minimaal 3 jaar. 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich na deze 

periode gespecialiseerd in de fysiotherapeutische 

zorg voor kwetsbare ouderen, voor mensen die 

vanwege hun hoge ‘biologische’ leeftijd 

te maken hebben met complexe gezondheids-

problemen of voor mensen waarbij er sprake is 

van meerdere ziektebeelden tegelijkertijd 

(multipathologie).

Welke doelgroep ziet 

de geriatriefysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de 

ouder wordende mens. In de hedendaagse gezond-

heidszorg, waarin van mensen wordt verwacht dat 

zij zo lang mogelijk thuis wonen, vervullen onze 

geriatriefysiotherapeuten een belangrijke rol. Ziekte-

beelden die de geriatriefysiotherapeut vaak ziet zijn:

•  Ziekte van Parkinson of Parkinsonisme 

•  Herstel na een herseninfarct/bloeding 

•  Fysieke achteruitgang bij dementie

•  Herstel na ziekenhuisopname

•  Problemen/verslechtering van het lopen 

•  Verhoogd valrisico of angst om te vallen

Wat kan de geriatriefysiotherapeut 

voor u betekenen?

De geriatriefysiotherapeut bepaalt in overleg met de 

patiënt en de betrokken zorgverleners de hulpvraag. 

Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt 

en na goedkeuring van alle partijen wordt de therapie 

opgestart. Indien nodig kan de geriatriefysiotherapeut 

ook aan huis komen.

Geriatriefysiotherapie
De therapie bestaat voornamelijk uit 

oefentherapie gericht op het verminderen van 

klachten die optreden tijdens het uitvoeren van 

dagelijkse bewegingen of activiteiten. Ook wordt er 

aandacht besteed aan het behouden of bevorderen 

van de zelfstandigheid/zelfredzaamheid en het 

voorkomen van verdere achteruitgang.

Naast behandelen, adviseert en begeleidt de 

geriatriefysiotherapeut ook gezinsleden en 

mantelzorgers. Dit kan gaan over het ziektebeeld, 

de prognose, de behandeling, transfers, 

dagelijkse handelingen en mogelijke hulpmiddelen. 

De geriatriefysiotherapeut werkt multidisciplinair en 

legt indien nodig contacten met andere betrokken 

zorgverleners.

Wordt geriatriefysiotherapie vergoed door 

de zorgverzekeraar?

Geriatriefysiotherapie valt net als algemene fysio-

therapie onder de aanvullende verzekering. Het 

tarief voor een behandeling uitgevoerd door de 

geriatriefysiotherapeut is hoger dan een reguliere 

fysiotherapiebehandeling, omdat het gaat om 

specialistische zorg. In sommige uitzonderlijke 

gevallen kan het zo zijn dat u in aanmerking 

komt voor een chronische indicatie, waardoor u 

op termijn de fysiotherapie vergoed krijgt uit de 

basisverzekering.
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