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De medische 
behandelperiode na de 
diagnose kanker betekent 
vaak een zware  lichamelijk 
en ook geestelijke belasting. 
Alles is teveel. En dan ook 
nog gaan revalideren bij de 
fysiotherapeut. Echter na een 
paar weken trainen  merk je 
dat je weer energie krijgt... 

Uit onderzoek is gebleken dat 

mensen die gericht  trainen tijdens 

of na  de behandeling  voor  kanker 

aanzienlijk minder achteruit gaan 

qua conditie en kracht dan wanneer 

zij dit niet zouden doen. Tevens 

voelen zij zich minder vermoeid in 

het dagelijks leven na de 

behandeling dan wanneer zij deze 

trainingen niet gedaan zouden 

hebben. 

Het is mogelijk om individuele 

begeleiding te krijgen voor 

klachten die een direct gevolg zijn 

van  het gevolgde medisch 

therapeutische traject. Voorbeeld  

de gevolgen van  chirurgie, 

bestraling, chemotherapie of 

medicamenteuze (na)behandeling) 

 

 

Dit kan zich uiten in  klachten van 

vermoeidheid of 

conditieproblemen,maar ook  in 

mobiliteitsproblemen in een of 

meerdere gewrichten, en  

beperkingen als gevolg van 

littekenvorming, klachten . 

 

 

Fysiode  verzorgt gerichte 

trainingen voor mensen die 

behandeld worden  of zijn geweest 

voor  kanker. 

 

De trainingen richten zich onder 

andere op behoud van conditie en 

spierkracht waardoor de algehele 

belastbaarheid van de patiënten zo 

goed mogelijk op pijl wordt 

gehouden 

Wij werken  volgens  de nieuwe 

richtlijn oncologische revalidatie 

op zijn wetenschappelijke waarde  

is  getoetst. Deze richtlijn draagt 

zorg voor de optimale begeleiding 

in alle fasen na de diagnose kanker 

 
 

 

 

 

 

De trainingen vinden plaats in een 

ruime oefenruimte. De 

 
 

Na een individuele intake wordt 

een programma op maat gemaakt. 

De begeleiding vindt plaats door 

gespecialiseerde fysiotherapeuten 

die speciaal opgeleid zijn voor de 

behandeling en training van deze 

patiëntengroep. 

 

 

Zij zijn tevens gespecialiseerd in 

de behandeling van 

oedeemklachten. 

 

 

Het trainen in de oefengroep vindt 

plaats na verwijzing door uw 

specialist of huisarts. De 

behandelingen worden meestal 

geheel of gedeeltelijk vergoed door 

uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u 

verder over informeren over de 

vergoeding. 
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Uw oedeemfysiotherapeut 
 
Fysiodé heeft een oedeemtherapeut 

die geregistreerd staat bij de NVFL, 

dit is een vakvereniging die borg staat 

voor vakbekwaamheid en nascholing.  

 

 

Herstel & Conditie 
 

Tevens biedt Fysiodé de mogelijkheid 

om uw conditie te verbeteren. Dit 

gebeurt via een speciaal protocol 

gericht op de herstellende mens na 

chemokuur of bestralingstraject. 

 

 

Hoe wordt oedeemtherapie 
vergoed? 
 

Alle zorgverzekeraars vergoeden 

langdurige oedeemtherapie, de eerste 

20 behandelingen uit de aanvullende 

verzekering en de 

vervolgbehandelingen uit de 

basisverzekering. Hiervoor is wel een 

verwijzing van uw huisarts of 

specialist nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiodé 

Postbus 533 

7400 AM  Deventer 
 

 

Locatie 

De Hoge Hond 

Schurenstraat 8a 

7413 RA  Deventer 

Tel. (0570) 633964 

 

 

Locatie  

Zandweerd 

C. de Crayerstraat 1 

7412 SG  Deventer 

Tel. (0570) 611092 

 

Info@fysiode.nl 

www.fysiode.nl 

www.fysiofit-deventer.nl 
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