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Geriatrie fysiotherapie  

 

De geriatriefysiotherapeut 

specialiseert zich in de zorg voor 

kwetsbare mensen, met als doel zo 

optimaal mogelijk (blijven) 

functioneren. Vaak vallen mensen 

onder de kwetsbare doelgroep 

wanneer zij één of meerdere 

chronische of langdurige 

aandoeningen hebben.  

 

Welke ziektebeelden vallen onder 

geriatrie?  

 

Diverse ziektebeelden vallen onder de 

geriatrie; dit kan een vorm van 

dementie zijn, een heup fractuur op 

hoge leeftijd, inactiviteit of angst om 

te vallen tijdens het lopen 

buitenshuis.  Ook worden er cliënten 

begeleid met neurologisch letsel door 

onder andere een beroerte, MS, de 

Ziekte van Parkinson of aangeboren 

hersenletsel. 

 

Welke domeinen  

 

De therapie is met name gericht op 

het herwinnen van en omgaan met 

verlies van mobiliteit en 

zelfstandigheid. Ook het voorkomen 

(preventie) van 

gezondheidsproblemen valt onder het 

domein.  

Regelmatig wordt er advies - en of 

begeleiding gegeven aan gezinsleden 

en eventuele mantelzorgers. De 

informatie kan gaan over het 

ziektebeeld, de vooruitzichten, de 

behandeling, dagelijkse handelingen 

en hulpmiddelen. 

 

Samenwerking 

 

Regelmatig is er een samenwerking 

met andere disciplines (onder andere 

de ergotherapeut en de 

thuiszorgmedewerker) om de 

kwetsbare cliënt een zo optimaal 

mogelijke behandeling te geven. Er 

wordt regelmatig een MDO (multi 

disciplinair overleg) bijgewoond waar 

alle professionals bij elkaar komen.  

 
Wanneer kan therapie iets voor u 

betekenen?  

 

Er is aanleiding voor therapie 

wanneer u problemen ervaart bij 

dagelijkse bewegingen zoals lopen, 

opstaan uit een stoel, een 

verminderde conditie, vallen (en 

angst hiervoor). Het tegengaan van 

achteruitgang bij een chronische 

ziekte, en het behouden van de 

fysieke capaciteit.  

 

 

 

Waar wordt de therapie gegeven?  

Therapie wordt gegeven in één van 

onze praktijken, aan huis en binnen 

het woonzorg centrum Humanitas 

Deventer.  
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Voor de meest actuele zaken, 

veranderingen en uitgebreide 

informatie verwijzen wij u naar 

onze website www.fysiode.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fysiotherapiepraktijk Fysiodé 

 
Locatie 

Woon- en Zorgcentrum Humanitas 

Radboudlaan 1 

7415 VA Deventer 

 

Locatie 

De Hoge Hond 

Schurenstraat 8a 

7413 RA Deventer 

Tel. (0570) 633964 

 

Locatie  

Zandweerd 

Caspar de Crayerstraat 1 

7412 SG Deventer 

Tel. (0570) 633964 

 

Locatie  

Borgele 

Dreef 1C 

7414 EA Deventer 

Tel: (0570) 633964 

 

Info@fysiode.nl 
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