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Fysiotherapie
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Bereikbaarheid 
Onze fysiotherapeuten zijn tijdens werkdagen 
voor u telefonisch bereikbaar van 08.30 - 
12.00 uur. Openingstijden van de praktijk 
van 07.45 - 20.00 uur.

Het Advies- en behandelcentrum  
biedt de volgende specialisaties:
•	 Fysiotherapie
•	 Ergotherapie
•	 Logopedie
•	 Diëtetiek
•	 Verpleeghuisgeneeskunde
•	 Psychologie
•	 Geestelijke verzorging



In de kracht van je leven is het zo vanzelfsprekend om goed in je vel te 

zitten dat je er vaak niet bij stil staat, maar met het klimmen van de jaren 

beginnen lichamelijke en geestelijke klachten zich meer te manifesteren. 

Bij Azora helpen we deze klachten zo veel mogelijk te voor komen en uw 

niveau van functioneren zo goed mogelijk te verbeteren. We zetten onze 

deskundig heid niet alleen in voor ouderen. Ook mensen die bijvoorbeeld 

revalideren, sporten of die - om welke reden dan ook - een dieet nodig 

hebben, kunnen bij ons terecht.

Ook voor u
Binnen Azora hebben we de beschik-
king over een professioneel advies- en 
behandel centrum. Dit advies- en behan-
del centrum is letterlijk een centrum: hier 
staat een uitgebreid team van behande-
laars klaar om u te helpen en om de ver-
velende gevolgen van uw situatie zoveel 
mogelijk te beperken. Het advies- en 
behandelcentrum is bedoeld voor ieder-
een. Ook voor u. Niet alleen als u klant 
bent van Azora, maar bijvoorbeeld ook 
als u in de buurt woont, meer informatie 
wilt, of wilt komen vanwege een bepaalde 
specialisatie. Soms heeft u een verwijzing 
van uw huisarts nodig. In deze folder kunt 
u meer lezen over fysiotherapie.

Wat is de rol van de fysiotherapie? 
Ouder of ziek worden, blessures, dat 
betekent ook vaak dat spieren en 
gewrichten minder functioneren. U wordt 
stijver of minder krachtig dan vroeger.  
Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar 
het gevolg is altijd hetzelfde: u bent 
minder mobiel. Maar als u de regie over 
de dag in eigen hand wilt hebben, is het 
juist belangrijk om te kunnen gaan en 
staan waar u wilt.
De fysiotherapeuten van Azora leren u zo 
goed mogelijk om te gaan met uw 
beperkingen en/of bewegingen terug te 
krijgen, te verbeteren of te behouden.  
U wordt getraind om uw spieren goed te 
gebruiken en u krijgt adviezen over uw 
beweging. De oefeningen en 
behandelingen worden zowel individueel 
als in groepen gegeven.

Een fysiotherapeut is een specialist in 
bewegen. Hij adviseert, behandelt en 
begeleidt u zo goed mogelijk, zodat u uw 
dagelijks leven zo optimaal mogelijk kunt 
voortzetten. Dat bewegen niet altijd zo 
vanzelfsprekend is, merk je als je ergens 
last van krijgt. Dat gebeurt meestal tijdens 
het bewegen, na een operatie en bij ouder 
worden. Sommige klachten doen zich  
‘s nachts voor, denk aan onrustig slapen.  
De fysiotherapeut probeert een zo volledig 
mogelijk beeld van de klachten te krijgen 
door vragen te stellen en te onderzoeken. 
Op basis hiervan stelt hij samen met u 
een behandelplan op. Hierbij wordt veel 
samen gewerkt met andere leden van 
het advies- en behandelcentrum zoals 
de logopedist, diëtist, ergotherapeut, 
psycholoog en verpleeghuisarts.

De fysiotherapeuten bij Azora zijn gespe-
cialiseerd in algemene revalidatie en 
revalidatie van ouderen. Deze revalidatie 
kan zowel in als buiten het water gebeuren. 
Azora heeft bijzonder veel deskundigheid 
in huis op neurologisch en geriatrisch 
gebied.
Naast de fysiotherapie in het verpleeghuis 
en zorgcentra kunt u een beroep doen op 
de deskundigheid van onze fysiothera-
peuten op het gebied van de algemene 
fysiotherapie.

Enkele specialisaties zijn:
•	 bekkenfysiotherapie;
• manuele therapie;
• hydrotherapie  

naast klassieke hydrotherapie ook:
-  Halliwick (evenwichtstraining in  

een oefenbad)
- Ai Chi (bewegen op rustgevende 

muziek)
- reumatherapie in water;

• COPD (longaandoening) en 
reumatherapie zowel individueel  
als binnen groepstherapie;

• kinderfysiotherapie;
• sportfysiotherapie;
• valtraining;
• fysiotherapie bij Parkinson en 

Bechterew.

Of u al dan niet gebruik maakt van Azora, 
u kunt altijd terecht in het Advies- en 
behandelcentrum. Sinds 1 januari 2006 
heeft u bovendien geen verwijzing meer 
nodig om naar de fysiotherapeut te gaan. 
Een eerste afspraak kan binnen 48 uur 
plaatsvinden als dat nodig is.


