Mensen zijn gemaakt om
te bewegen. Helaas is dat
niet altijd vanzelfsprekend.
Wanneer bewegen tijdelijk
moeilijk gaat, zijn onze
fysiotherapeuten er
om u verder te helpen.
Ons team bestaat uit

Afspraken en openingstijden
Voor het maken van een afspraak kunt u ons
bereiken op 050 527 0600. Afspraken zijn
mogelijk tijdens de volgende openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:00 - 21:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00

Fysio Forte
Van Iddekingeweg 65
9721 CB Groningen

Gemaakt om
te bewegen

meerdere gespecialiseerde
fysiotherapeuten. Samen
met de fysiotherapeut
stelt u een persoonlijk
behandelplan op om uw
klacht te verminderen.

Telefoon
E-mail
Online

050-527 0600
info@fysioforte.nl
www.fysioforte.nl

Vermindering van
vochtophoping

Oedeemtherapie

Onze werkwijze

Goed is niet goed genoeg

Wat is oedeemtherapie?
Oedeem is een zwelling in een deel van het
lichaam. Door de zwelling kan een gevoel van
spanning, pijn en/of tinteling ontstaan. Als
gevolg hiervan kunt u beperkt worden in het
bewegen. Oedeemtherapie is erop gericht om
een vochtophoping, oedeem, te verminderen
of te verkleinen. Op deze manier kan de
bewegingsmogelijkheid van uw arm of been
worden vergroot.

De eerste stap naar verbetering
Na uw aanmelding maken wij een eerste afspraak
met u voor een intake en onderzoek. Op basis
van de bevindingen stellen we samen met u een
behandelplan op. Soms is het nodig om een andere
zorgverlener te betrekken. Wanneer tijdens het
onderzoek blijkt dat oedeemfysiotherapie niet de
meest geschikte behandeling is, dan verwijzen wij
u door naar de juiste zorgverlener.

Ons team werkt elke dag aan de verbetering
van onze kwaliteit. Dit doen we o.a. door
scholing, intensieve samenwerking met andere
zorgverleners en gesprekken met patiënten.
Onze fysiotherapeuten zijn lid van het KNGF en
ingeschreven in het kwaliteitsregister van het
KNGF. Onze oedeemtherapeuten zijn lid van de
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen
de Lymfologie (NVFL).

Oedeemtherapie aan huis
Het kan zijn dat u door uw klachten niet in
staat bent om naar de praktijk te komen voor
een behandeling. Dit is geen probleem. Onze
fysiotherapeuten komen bij u thuis of bij u in uw
zorginstelling voor behandelingen. Dit kan alleen
wanneer u hier een officiële indicatie voor hebt.

Uw mening is belangrijk
Bij de continue verbetering van kwaliteit is uw
mening zeer belangrijk. Indien u verbeterpunten
heeft of onze behandeling juist als zeer goed
ervaart dan horen we het graag. Hiermee helpt u
de zorg te verbeteren.

Wij kunnen u helpen
Wij hebben specifieke deskundigheid op het gebied
van behandeling van oedeemklachten. We zijn
onder meer gespecialiseerd in behandeling van
oedeem na een borstamputatie.
Wat kunnen wij u bieden
– Manuele lymfdrainage
– Littekenbehandeling
– Oefentherapie
– Compressie
– Lymfetaping
– Zelfdrainage

Vergoeding oedeemtherapie
Voor oedeemtherapie heeft u een verwijzing
van een arts nodig. De kosten vallen vanaf de
21e behandeling onder de basisverzekering. De
eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de
aanvullende verzekering. Wij hebben met bijna alle
zorgverzekeraars een contract.

Klachtencommissie
Wij zijn als praktijk aangesloten bij een
klachtencommissie. Indien u een klacht heeft,
kunt u dit in eerste instantie melden bij uw
behandelend fysiotherapeut. Als u er samen
met uw fysiotherapeut niet uitkomt, bestaat de
mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de
Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF.
Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Telefoon: 033-4672900

