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Brochure ParaMedisch Centrum Dieren
Deze brochure is bedoeld om u te informeren over de mogelijkheden
en procedures van het ParaMedisch Centrum Dieren.
Binnen ons centrum is een samenwerking van negen organisaties, te weten:
Fysiotherapie Het Centrum, Psychosomatische oefentherapie, Podozorg Dieren,
Buurtzorg Dieren, Voeding en zo (diëtist), Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o.,
Dermedicare (huidtherapie), Logopedisch Centrum Renes en Anytime Fitness.
Door de interne samenwerking en bundeling van krachten bieden wij u laagdrempelige zorg aan en kunt u als patiënt in veel gevallen snel en adequaat worden geholpen. De verschillende disciplines worden verderop in deze brochure
besproken. U kunt hiervoor de inhoudsopgave raadplegen.
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Fysiotherapie Het Centrum
Sinds 1975 vinden jaarlijks vele mensen hun weg naar onze praktijk. Het kan
daarbij gaan om individuele behandeling en/of begeleiding bij lichamelijke
klachten, revalidatietrajecten na operaties, chronische aandoeningen of
doorgemaakte ziektes. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse beweegprogramma’s die in groepsverband worden uitgevoerd. Voor training onder
fysiotherapeutische begeleiding bieden wij FysioFitness groepen aan.

Bereikbaarheid
Administratie
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Ons secretariaat, aan de Treubstraat, is op maandag t/m donderdag geopend
van 08.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur en is telefonisch
bereikbaar op het algemene nummer van de praktijk (0313) 414 866. U kunt hier
terecht voor afspraken en nieuwe aanmeldingen, maar ook met al uw vragen over
administratieve zaken, verzekeringen en rekeningen. Indien u na het vermelde
tijdstip belt wordt u automatisch doorgeschakeld naar een van onze fysiotherapeuten. Wij verzoeken u terughoudend te zijn in het gebruik van dit nummer in de
middaguren. Uw telefoontje stoort de behandeling van iemand anders.

Drie locaties
Wij hebben drie locaties in gebruik. De eerste locatie is aan de Treubstraat 70a,
de tweede locatie is aan de Wilhelminaweg 25 en de derde locatie is aan de
Imboslaan 71 (in de sportschool Anytime Fitness). Vanaf de parkeerplaats aan de
Treubstraat zijn eerste twee locaties bereikbaar.

Therapeuten
Alle fysiotherapeuten zijn bereikbaar via een persoonlijk telefoonnummer (pagina
8 t/m 10). Bij geen gehoor verzoeken wij u het algemene nummer van de praktijk
te bellen (0313) 414 866.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 07.30 tot 20.30 uur en vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur.

Website
Voor meer informatie over Fysiotherapie Het Centrum wordt u verwezen naar de
website: www.fhc-dieren.nl.

E-mail
Onze praktijk is per e-mail te bereiken via info@fhc-dieren.nl. De mail wordt uitsluitend tussen 08.00 en 13.00 uur gelezen. Daarnaast hebben alle fysiotherapeuten
een eigen e-mail adres waarop zij bereikbaar zijn (blz. 8 t/m 10).

Nieuwe aanmeldingen
U kunt zich van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur persoonlijk of
telefonisch aanmelden bij ons centrum. Bij aanmelding zal gevraagd worden naar
uw verzekeringsgegevens, legitimatie en, indien van toepassing, de verwijsbrief
van de huisarts of specialist. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft om welke
klachten het gaat en of u behandeld moet worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Wij streven ernaar om iedereen binnen 2 werkdagen na aanmelding
in te plannen. Tijdens de eerste afspraak zal er een intakegesprek en onderzoek
worden uitgevoerd en zal er samen met u een behandelplan worden opgesteld.
Deze administratieve handelingen nemen veel tijd in beslag, zodat de daadwerkelijke behandeling meestal start tijdens de tweede afspraak. Er bestaat de mogelijkheid om na de intake ook de eerste behandeling af te spreken op dezelfde dag.

Directe Toegankelijkheid
Fysiotherapie is sinds 2006 direct toegankelijk. Dat betekent dat iedereen rechtstreeks contact met ons kan opnemen voor een screening. Tijdens deze screening
zal de fysiotherapeut beoordelen of er een indicatie is voor fysiotherapie of dat
voor deze klacht eerst een arts geraadpleegd dient te worden. Voor fysiotherapie
op basis van een chronische indicatie (‘lijst Borst’) en voor een behandeling aan
huis is altijd een verwijzing van een arts noodzakelijk. Ook indien uw klachten
het gevolg zijn van een ongeval, als u in het verleden kanker heeft doorgemaakt ›
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of voor de behandeling van klachten ten gevolge van stressincontinentie, is een
verwijzing noodzakelijk.

Praktijkfolders
Voor de volgende indicatiegebieden hebben we folders gemaakt waarin we onze be
handelmogelijkheden uitleggen. Deze zijn natuurlijk ook te downloaden op onze site.

Hygiënemaatregelen
Wij vragen u voor iedere behandeling een grote badhanddoek of een badlaken
mee te nemen. Verder gaan we ervan uit dat u uw persoonlijke hygiënische regels
in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Declaratie
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Ons centrum heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent voor u dat onze rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan.
Bent u niet of onvoldoende verzekerd dan ontvangt u van ons een rekening.
Dit verzorgen we niet zelf, maar hebben we uitbesteed aan Infomedics. Heeft
u vragen over uw rekening dan verzoeken we u contact op te nemen via de
website, www.infomedics.nl of telefonisch contact op te nemen (036 2031 900,
€ 0,35 per gesprek). Voordat u belt is het raadzaam uw polisvoorwaarden en AV-rechten
te raadplegen. Voor meer informatie verwijzen we u naar pagina 26 en 27.

Afspraak annuleren
1. Indien u een afspraak niet kunt nakomen dan dient u zich 24 uur van te voren

af te melden. Als dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om deze gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
2. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en
staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
3. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen en de gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
Bron: KNGF/175334/juni 2008
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Artrose;
Hyperventilatie;
Verlies- en rouwklachten;
Claudicatio intermittens (etalagebenen);
Fysio Fit;
Fysiotherapie bij vallen en valangst;
Reumatische aandoeningen;
Rugtrainingsprogramma;
Rugtriatlon;
Vestibulaire Revalidatie bij duizeligheidsklachten;
BPPD positie afhankelijke duizeligheid;
Beweegprogramma bij coronair vaatlijden;
Hardloopanalyse;
Bekkenfysiotherapie;
Longfysiotherapie;
TENS behandeling;
Kinder-manueeltherapie;
Echografisch onderzoek;
Shockwave therapie;
Klachtenformulier en verbeter voorstellen.

Team

Fysiotherapeuten (algemeen)
Gerdien Beunk

(0313) 745 122

(Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
g.beunk@fhc-dieren.nl

Manueel therapeut en kinder-manueeltherapeut
Jolanda Vlieg

(0313) 745 139

(Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
j.vlieg@fhc-dieren.nl

Bekkenfysiotherapeuten
Maureen Bokdam

(0313) 745 142
Harry Kiene

(0313) 745 124
Janneke Schot

(0313) 745 146

(Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)
m.bokdam@pmc-dieren.nl

Marjo Pubben

(Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
h.kiene@fhc-dieren.nl

Bianca Salvatore

(Maandag, dinsdag en donderdag)
j.schot@fhc-dieren.nl

Arbeidsfysiotherapeut

(0313) 745 126

(0313) 745 125

Ronald Geerdes

(0313) 745 127
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Tim Spruijt

(0313) 745 143

(Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
t.spruijt@fhc-dieren.nl

(0313) 745 138

(Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
i.vaessen@fhc-dieren.nl

Manueel therapeuten
René Agterdenbos

(0313) 745 135

(Maandag t/m donderdag)
r.agterdenbos@fhc-dieren.nl

(Donderdag en vrijdag)
b.salvatore@fhc-dieren.nl

(Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
r.geerdes@fhc-dieren.nl
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Geriatrisch fysiotherapeut
Marloes Lindner

Inge Vaessen

(Maandag en donderdag)
m.pubben@fhc-dieren.nl

(0313) 745 144

(Maandag t/m donderdag)
m.lindner@fhc-dieren.nl

Handtherapeut
Ellen Elshof

(0313) 745 132

(Maandag t/m donderdag)
e.elshof@fhc-dieren.nl

Neurologisch fysiotherapeut en McKenzie therapeut
Theo van Berkel

(0313) 745 128
Elize van den Brink

(0313) 745 136

(Dinsdag t/m donderdag)
t.vanberkel@fhc-dieren.nl

Mark de Lijster

(Dinsdag t/m vrijdag)
e.vandenbrink@fhc-dieren.nl

Sportfysiotherapeuten

(0313) 745 133

Jesse Cornielje

(0313) 745 137
Martin van Dommele

(0313) 745 134

(Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
m.vandommele@fhc-dieren.nl

(Maandag t/m vrijdag)
m.delijster@fhc-dieren.nl

(Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
j.cornielje@fhc-dieren.nl

›

Inge Sipkens

(0313) 745 121
Tessa Olyve

(0313) 745 123

(Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
i.sipkens@fhc-dieren.nl
(Dinsdag t/m vrijdag)
t.olyve@fhc-dieren.nl

Psychosomatisch oefentherapeut
Radboud Pöpping

(0313) 745 141

(Maandag, woensdag en donderdag)
r.popping@fhc-dieren.nl

(0313) 414 866 *
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Monique Janssen

(0313) 414 866 **

Fysiotherapie

Fysiotherapie is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten aan het
houdings- en bewegingsapparaat, het geven van voorlichting en begeleiding.
Uw klachten met betrekking tot spieren en gewrichten worden onder andere met
oefeningen verholpen om zo de beweeglijkheid en belastbaarheid te verbeteren
en de pijn te verminderen. Mocht uw klacht om meer specifieke kennis en behandeling vragen, dan hebben wij de volgende specialisaties:

Manuele therapie

Administratie
Jeannette Bremer

Therapiemogelijkheden

(Maandag t/m donderdag)
info@fhc-dieren.nl
(Maandag t/m vrijdag)
m.janssen@fhc-dieren.nl

* = Bereikbaar tussen 08.00 - 15.00 uur.

Een manueeltherapeut is een specialist op het gebied van de wervelkolom en aandoeningen gerelateerd aan de wervelkolom. Het doel van manuele therapie is het beter
laten functioneren van de gewrichten en het verbeteren van houding en bewegingen.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. U voelt een verbetering
van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.
In onze praktijk is ook een kinder-manueeltherapeut werkzaam. Zo nodig werkt
deze nauw samen met een kinderfysiotherapeut.

** = Bereikbaar tussen 08.00 - 13.00 uur.

BIG-nummers
De BIG-nummers van de therapeuten kunt u vinden op de website van de praktijk.

Sportfysiotherapie
De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in het houdings- en bewegingsapparaat van recreatie- en topsporters. De behandeling is gericht op het optimaliseren
en herstellen van kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en lenigheid. Daarnaast geeft de sportfysiotherapeut deskundig advies over preventie en
begeleidt in geval van een blessure.
Bij een aantal sportverenigingen wordt er door onze collega’s een sportspreekuur gehouden. In de praktijk is er elke donderdagavond tussen 19.00 en 20.00
uur op afspraak een spreekuur voor sporters die advies willen hebben over hun
(chronische) blessure. Op deze avond zal een sportfysiotherapeut samen met
een manueel therapeut uw klachten beoordelen.
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Arbeidsfysiotherapie

Handtherapie

De arbeidsfysiotherapeut geeft op een praktische en doeltreffende wijze invulling
aan datgene wat een werkgever nodig heeft om de fysieke arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het ziekteverzuim door klachten aan houdings- en bewegingsapparaat van de werknemer te minimaliseren. Ook bij dreigende uitval
van medewerkers is de arbeidsfysiotherapeut in staat om snel en effectief te interveniëren. De begeleiding kan bestaan uit voorlichting, training, advisering op de
werkplek en eventueel een uitgebreid reïntegratietraject.

De handtherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut en behandelt/begeleidt
patiënten met letsels of aandoeningen aan de hand, pols en /of (onder)arm. U kunt
daarbij denken aan klachten als carpaal tunnelsyndroom; artrose; overbelasting van
gewrichten, pezen en spieren; breuken; instabiliteit en reumatoide artritis Ook na een
operatie van de hand of pols is handtherapie vaak noodzakelijk.

Bekkenfysiotherapie
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Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten. Daarbij kan gedacht
worden aan diverse klachten, zoals ongewild verlies van urine en/of ontlasting of juist moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; verzakkingen van blaas,
baarmoeder of darmen; pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen of pijn bij gemeenschap.
Ook begeleiding bij het herstel na operaties in de onderbuik kan tot de taak
van de bekkenfysiotherapeut behoren. Daarnaast kan bekkenpijn en rugpijn in
de periode rond en na de zwangerschap en bevalling behandeld worden. De
bekkenfysiotherapeut gebruikt specifieke behandeltechnieken, geeft voorlichting en oefeningen. In ons centrum werkt ook een kinderbekkenfysiotherapeut.

Geriatrische fysiotherapie
De geriatrische fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens.
De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat, die zich specifiek bij ouderen manifesteren, vormen het aangrijpingspunt. Voorbeelden hiervan
zijn onder andere artrose, reuma, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, CVA en ziekte van Alzheimer. De patiënten
worden onder andere geholpen door middel van oefentherapie, gericht op het
verminderen van klachten bij hun dagelijks bewegen en op het voorkomen van
achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, valpreventie, het adviseren bij hulpmiddelen
en aanpassingen in de leefomgeving.

De handtherapeut maakt gebruik van verschillende interventies, zoals: litteken- en oedeembehandeling; het maken van een spalk; oefentherapie ter verbetering van kracht,
stabiliteit, mobiliteit en conditie; training van functioneel gebruik van de hand/pols; het
revalideren na een letsel of operatie; het geven van adviezen t.a.v. het gebruik van de
hand tijdens dagelijkse handelingen en het geven van adviezen m.b.t. het gebruik van
kleine hulpmiddelen en/of braces.

Longfysiotherapie
Longfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, waarin mensen met
astma- en COPD- gerelateerde klachten worden begeleid en getraind. De afkorting
COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease. Chronisch betekent dat de
klachten blijvend zijn. Om achteruitgang te voorkomen en/of te beperken is het belangrijk dat u uw huidige activiteitenniveau en conditie probeert te behouden. In sommige
gevallen is er wat betreft spierkracht en conditie zelfs vooruitgang mogelijk waardoor
het activiteitenniveau verbeterd kan worden. Onze gecertificeerde longfysiotherapeuten zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van longrevalidatie. Ze werken samen met de praktijkondersteuner van de huisartsen, daarnaast
hebben we contacten met specialisten (longartsen/longverpleegkundigen).

Neurologische fysiotherapie
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De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel kunnen sterk uiteenlopen maar zijn
over het algemeen ingrijpend voor de patiënt en zijn/haar directe omgeving. Door
een beschadiging van het centrale zenuwstelsel kunnen problemen ontstaan zoals
coördinatiestoornissen, verlammingen, persoonlijkheids- en/of gedragsveranderingen
en psychische- of angststoornissen. De neurologische fysiotherapeut zal zijn behandeling richten op deze veranderingen en/of stoornissen en heeft als doel het optimaliseren van het totale functioneren binnen de activiteiten van het dagelijks leven.

Fysiotherapie bij duizeligheid
Duizeligheid kan zich uiten in een licht gevoel in het hoofd, het gevoel dat alles in de
omgeving ronddraait, dat je zélf ronddraait of het gevoel hebt flauw te gaan vallen.
Bepaalde vormen van duizeligheid kunnen worden behandeld door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Indien duizeligheid het gevolg is van een (gedeeltelijke of
volledige) uitval van het evenwichtsorgaan, volgt een vestibulaire revalidatie. Draaiduizeligheid ten gevolge van losliggende ‘oorsteentjes’ kan worden behandeld met
de Epley-manoeuvre.

Looptherapie bij etalagebenen (Claudicatio Intermittens)
Claudicatio Intermittens of etalagebenen zijn pijnklachten in de benen na een stuk
lopen, als gevolg van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de

benen. Door middel van gestructureerde looptherapie kan de pijnvrije loopafstand
vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd, zijn de resultaten aanzienlijk beter. De eerste
maanden wordt u intensief begeleid, twee of drie keer per week. Daarna zal de
begeleiding worden afgebouwd en gaat u steeds meer zelfstandig trainen en een
actieve leefstijl ontwikkelen om het verkregen resultaat te onderhouden.

Psychosomatische oefentherapie
Wanneer er een combinatie is van lichamelijke en psychische klachten spreken we
van psychosomatische klachten. De psychosomatische oefentherapeut biedt een
behandeling die zich richt op zowel de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Met behulp van een combinatie van gesprek en lichaamsgeoriënteerde oefeningen wordt geprobeerd het verstoorde evenwicht tussen spanning
en ontspanning te herstellen en de persoonlijke kracht en kwaliteit te versterken.

Dry needling
Dry needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid, in de spier
direct in een triggerpoint wordt geprikt. Een triggerpoint is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek (een ‘knoop’) in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei
pijnklachten. Door gericht met de naald in de spier te prikken worden de spierverhardingen losgemaakt. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van dry
needling. Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Dry needling werkt direct op
de spier en is geen ‘energiebehandeling’.
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Shockwave therapie

McKenzie methode

Shockwave therapie is een behandelmethode waarbij hoog energetische mechanische drukgolven worden opgewekt. Deze golven gaan via het apparaat door de
huid en dringen dan door in het aangedane weefsel. De drukgolven activeren het
vermogen van het lichaam om zelf te herstellen en ze verbeteren de bloedcirculatie.
Hiernaast heeft het een direct pijnstillend effect zodat er beter gefunctioneerd kan
worden. Ook heeft shockwave als effect dat het eventueel in pezen aanwezige kalk
kan afbreken. Hierdoor kan het lichaam de kalk afvoeren zodat de klachten verdwijnen. Indicaties voor shockwave therapie zijn onder andere hielspoor/fasciitis
plantaris en peesproblemen, bijvoorbeeld in de achillespees of in de schouder.

McKenzie MDT is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Dit
biedt uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling
in benen of armen. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel
mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo
min mogelijk terugkeren. McKenzie MDT is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het traject dat u bij
uw McKenzie MDT therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek. Na het onderzoek zal uw fysiotherapeut duidelijk kunnen
aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met McKenzie MDT.

Medical Taping
Het medical taping concept is een tapemethode met een brede toepasbaarheid.
Medical taping activeert de circulatie, verbetert de spierfunctie, geeft ondersteuning in de functie van pezen en gewrichten, vermindert pijn en ondersteunt
het genezingsproces. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verstuikte
enkel, zweepslag (spierscheur), tenniselleboog, golfelleboog, hielspoor, artrose
klachten, bekkeninstabiliteit, frozen shoulder, bloeduitstortingen, zwelling na een
operatie of een ongeluk, littekens, runners knee, gekneusde ribben, achillespeesklachten en menstruatiepijn.

TENS behandeling bij pijn
TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Het is een behandeling waarbij pijn verminderd wordt door lichte elektrische prikkels op de huid.
U krijgt hiervoor een klein draagbaar apparaat. Dit is verbonden met plakkers
(elektroden) die op de huid geplakt worden. TENS kan gebruikt worden bij
acute of chronische pijnklachten.
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Hardloopanalyse

Echografie

Een hardloopanalyse is bedoeld voor de beginnende of gevorderde hardloper die
blessures wil voorkomen, voor alle sporters die moeten hardlopen voor hun sport
en voor hardlopers die een blessure hebben die maar niet over wil gaan of door
het hardlopen steeds terugkomt.

Echografie is een diagnostisch middel, dat kan worden gebruikt als aanvulling op
het fysiotherapeutisch onderzoek . Door middel van echografie kunnen pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten zichtbaar worden gemaakt. Voorbeelden waarbij gebruik kan worden gemaakt van echografie zijn afwijkingen aan
de achillespees, een tenniselleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond
de schouder).

Door middel van een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek en een videoanalyse wordt nagegaan wat de oorzaak is van een blessure of waar een blessurerisico aanwezig is. Naar aanleiding hiervan krijgt u onder andere adviezen
met betrekking tot looptechniek, zo nodig oefenadvies en/of een fysiotherapeutische behandeling.

Daarnaast zijn ook spierblessures, hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking op een echo zichtbaar. Door een nauwkeuriger diagnose kan een
adequaat behandelplan worden opgesteld en een specifieker behandeltraject
worden gevolgd.

Fysiofitheidscan (Hoe fit bent u?)
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Met onze fitheidscan kunnen we  testen hoe het is gesteld met uw conditie, kracht
en lichamelijke belastbaarheid. Ook geeft deze test een goede indicatie wat uw
verbeterpunten zijn en hoe u hieraan kunt werken.
Op basis van de resultaten van de fysiofitheidscan krijgt u een persoonlijk advies.
Aan de fysiofitheidsscan zijn kosten verbonden. Voor Menzis AV verzekerden is
deze test gratis.
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Beweeggroepen

FysioFitness

Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op de algemene gezondheidstoestand. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen met een chronische
aandoening. Speciaal voor deze mensen hebben wij een aantal verschillende
beweeggroepen.

Tijdens de FysioFitness traint u onder begeleiding van een fysiotherapeut, waardoor optimale begeleiding gewaarborgd is. U traint in kleine groepen waarbij iedere deelnemer een individueel trainingsprogramma krijgt, afgestemd op zijn/haar
belastbaarheid. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt u het gehele traject. Het
doel van de FysioFitness is om door middel van training de conditie van uw lichaam
te vergroten en hierdoor uw belastbaarheid te laten toenemen.

Er wordt in groepsverband getraind, waarbij u begeleid wordt door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Voor deze verschillende groepen gelden ook verschillende voorwaarden m.b.t. verwijzing en verzekering/vergoeding. Meer informatie hierover vindt u onder andere op onze website.

Rugtriatlon en nek/armtriatlon
Voor mensen met chronische rug- en nekklachten bieden wij de rugtriatlon en nek/
armtriatlon aan. Dit zijn trainingsprogramma’s waarbij u in een jaar tijd de stabiliteit,
kracht en belastbaarheid van de rug en/of nek verbetert. Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt dit gedeeltelijk vergoed. Voor minder lang bestaande rugklachten hebben we ook een rugtrainingsprogramma van 3 maanden.

CVRM ( hart- en vaatziekten)
Voor mensen met hart- en vaatziekten is beweging erg belangrijk. Bewegen is namelijk dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Ons beweegprogramma is speciaal ontwikkeld voor mensen die in het verleden een hartinfarct
hebben gehad, gedotterd zijn of een hartoperatie hebben gehad én die moeite
hebben hun actieve leefstijl te handhaven. Gedurende 3 maanden werkt u, samen
met uw fysiotherapeut, toe naar een gezonde en verantwoorde manier van bewegen. Om aan het programma deel te kunnen nemen, heeft u een verwijzing nodig
van uw cardioloog

Fysiotherapie bij vallen en valangst
Dit trainingsprogramma is voor mensen van 60 jaar en ouder die gevallen zijn,
loopproblemen, verminderde balans/evenwicht of valangst hebben. Het doel is om
door middel van training en voorlichting beter te kunnen reageren op onverwachte
situaties, het valrisico te verminderen en leren om te gaan met bewegingsangst. De
training vindt 1x per week, gedurende 10 weken plaats. Tijdens de training wordt
aandacht besteed aan thema’s zoals: balans, coördinatie, kracht, belastbaarheid,
risico-management en dubbeltaken.
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Groepstraining artrose, COPD Gold 2, 3 en 4, neurologie en
reuma
Door gerichte training zal uw belastbaarheid verhoogd worden waardoor u minder
last zult hebben van de symptomen van deze aandoeningen. In kleine groepen, in
een gezellige sfeer, is er ook veel aandacht voor tips en trucs om u te leren hoe u
handiger om kunt gaan met uw beperkingen.

Ouderen-Fit
De Ouderen-Fit is een groepstraining die zich richt op het onderhouden en verbeteren
van de belastbaarheid en functie van de ouder wordende mens. Belangrijke doelen
zijn het fit en vitaal ouder worden, langer zelfstandig thuis kunnen wonen, het behoud
van zelfredzaamheid en het verlagen van valrisico. Hieraan wordt gewerkt door middel
van training die gericht is op het behouden en ontwikkelen van spiermassa, spierkracht
en fysieke conditie.
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Samenwerkingen

Joint Care: fysiotherapie bij gewrichtsprothese
Joint Care is een programma dat zich richt op patiënten die een knie- of heupprothese
krijgen. Dit specifieke programma wordt aangeboden door het Gelre ziekenhuis Zutphen in nauwe samenwerking met Fysiotherapie Het Centrum. Door middels van een
zorgmap worden gegevens gedeeld tussen uw behandelend fysiotherapeut in het ziekenhuis en de collega die u in onze praktijk behandelt. Vóór de operatie komen wij bij u
thuis om uw thuissituatie te beoordelen en eventuele aanpassingen met u te bespreken.
Hier valt te denken aan een toiletverhoging, bedverhoging, trapleuning of muurbeugels.
U leert lopen met krukken en traplopen zodat dit na de operatie niet nieuw voor u is.
Verder wordt u geïnformeerd over de operatie, zowel over het voor- als het natraject.
Na de operatie komt de fysiotherapeut verschillende malen bij u aan huis. Tijdens deze
bezoeken staat informeren en adviseren voorop. Daarnaast wordt er gestart met oefeningen die de beweeglijkheid en kracht ten goede zullen komen. Zodra het mogelijk
is om naar de praktijk te komen zullen we de revalidatie daar voortzetten zodat u zo
spoedig mogelijk volledig zult herstellen.

Schoudernetwerk
Onze praktijk neemt deel aan het schoudernetwerk van het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Binnen het schoudernetwerk wordt nauw samengewerkt tussen orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van schouderklachten.

Kwaliteit

Topzorg & Pluspraktijk
Fysiotherapie Het Centrum is sinds geruime tijd een 5 sterren/pluspraktijk
voor de verzekeraars van de Achmea Groep, Menzis, CZ Groep en VGZ.

Keurmerk fysiotherapie en HKZ (ISO)
Fysiotherapeuten die bij Fysiotherapie Het Centrum werkzaam zijn staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de landelijke organisatie Keurmerk fysiotherapie.
Sinds 2009 is onze praktijk HKZ (ISO) gecertificeerd.

Fysoptima
Sinds 2008 zijn we aangesloten bij Fysoptima, een keten van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Hierdoor kunnen we u nog beter van dienst zijn.
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Aangesloten netwerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoudernetwerk Rijnstate Arnhem (WSEG);
Fysiotherapie Groep Regio Arnhem (Fygra);
Schoudernetwerk Gelre Ziekenhuis Zutphen;
ClaudicatioNet;
Buurtzorg Plus;
Long Alliantie;
ParkinsonNet;
Handennetwerk Rijnstate Arnhem;
Duizeligheids- netwerk Apeldoorn;
MS Zorg Nederland;
Ouderenzorg Dieren e.o.

Zorgverzekering
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en telt niet mee
met het verplichte eigen risico.

Uitzonderingen hierop zijn:
• F ysiotherapie bij claudicatio intermittens, ook wel bekend als ‘etalagebenen’,
hierbij worden de eerste 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.
• Bekkenfysiotherapie, bij (urine)incontinentieklachten worden de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.
• Fysiotherapie bij heup- of knieartrose. Hierbij worden de eerste 12 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.
• Fysiotherapie bij chronische indicaties. Dit wordt vanaf de 21e behandeling uit
de basisverzekering vergoed. Dit telt wél mee met het verplichte eigen risico.

Hoe declareren wij uw behandeling?
Bent u verwezen door huisarts of specialist?

Nee

De 1e zitting zal bestaan uit een screening en een intake
en onderzoek na screening.

Ja

Uw 1e zitting is een intake en onderzoek na verwijzing.

U wordt behandeld voor een
niet-chronische inidicatie.

Heeft u een Chronische indicatie?

Bent u aanvullend
verzekerd?

Nee

De behandelingen t.b.v. de volgende problematieken wordt direct uit de basisverzekering
vergoed: stress-incontinentie (maximaal 9 zittingen), claudicatio intermittens (maximaal 37
zittingen), artrose (maximaal 12 zittingen).

Ja
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De 1e 20 behandelingen worden vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Bent u niet/deels aanvullend verzekerd
dan worden deze behandelingen bij u geïncasseerd door ons
via infomedics.nl (in sommige gevallen krijgt u van uw zorgverzekeraar een nota).

Ja

Nee

U ontvangt van ons een nota.

* Let op!

N.B. informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

worden hebben sinds 2008 een minimaal eigen risico.

Vanaf de 21 behandeling worden de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

U kunt persoonlijk gekozen hebben voor een hoger
eigen risico, dit vindt u in uw polisvoorwaarden. Kos-

(zie * Let op!) Deze declareren wij allemaal bij uw zorgverzekeraar. Een chronische indicatie kan

ten die onder dit eigen risico vallen, zijn onder andere

meerdere jaren doorlopen (dit hangt af van de aandoening, zie chronische lijst ‘lijst Borst’). Als

de kosten voor fysiotherapie bij een chronische indicatie

een machtiging meerdere jaren doorloopt, zullen de 1 20 behandelingen, in een nieuw kalender-

vanaf de 20e behandeling. Kinderen onder de 18 heb-

jaar NIET opnieuw betaald te hoeven worden vanuit uw aanvullende verzekering.

ben geen eigen risico.

e

(N.B. zie de voorwaarden van uw
aanvullende verzekering.)

Ziektekosten die vanuit de basisverzekering vergoed
e

Wij declareren uw behandeling bij uw zorgverzekeraar, tot het maximale
bedrag of het maximaal
aantal behandelingen
van uw aanvullende verzekering bereikt is.

Wanneer de maximale
vergoeding uit uw aanvullende pakket is bereikt,
krijgt u voor de daarop
volgende behandelingen
van ons een nota. In sommige gevallen worden
deze kosten door de zorgverzekeraar bij u geïncasseerd, in deze gevallen
declareren wij uw behandelingen bij uw zorgverzekeraar.
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Podozorg Dieren
De podotherapeut of registerpodoloog behandelt klachten die voortkomen
uit het afwijkend functioneren van de voeten of het looppatroon. Onze voornaamste taak is het oplossen van voetproblemen of het voorkomen daarvan.

Dankzij de mogelijkheid van een echosysteem, kan vaker uitspraak
gedaan worden over de oorzaak van uw voet- en enkelklachten. Een
heldere diagnose kan gesteld worden, waarna een passend therapieplan geformuleerd wordt. Ook kunt u bij ons terecht voor schoen
aanpassingen, orthopedische schoenen (laten) aanmeten of therapie
ondersteunen met taping- of vilttechnieken, siliconeortheses of -protheses. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken voor een
diagnostisch consult of een second opinion.
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Samenwerking
Podozorg Dieren werkt regelmatig samen met de fysiotherapeut en ook er zijn korte
lijnen met de andere therapeuten in het Paramedisch Centrum. Ook participeert
Podozorg Dieren binnen het Hielpijncentrum (Zie www.hielpijncentrum.nl). Het doel
van het Hielpijncentrum is om een efficiënte en effectieve behandeling van recente
of langdurige hielklachten te geven.
Het is een samenwerkingsverband tussen podotherapeut/registerpodoloog en orthopedisch chirurg, sportarts, anesthesioloog, orthopedisch instrumentmaker, orthopedisch schoentechncus en de fysiotherapeut. Door deze multidisciplinaire benadering kan de patiënt vaak sneller en beter geholpen worden.

Bereikbaarheid
Contact

Voor het verkrijgen van informatie of het maken van een afspraak, kunt u met
contact opnemen met Podozorg Dieren op telefoonnummer 085 273 62 47. U
kunt zich ook persoonlijk aanmelden bij het Paramedisch Centrum Dieren van
maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur. Podozorg Dieren is tevens per
e-mail bereikbaar: info@podozorg.nl.

Website
Voor meer informatie over onze praktijk verwijzen wij u naar onze website:
www.podozorg.nl. Ook zijn wij te bereiken via info@podozorg.nl.

Openingstijden
Dinsdag van 13.00 tot 20.00 en woensdag en vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Team

Podotherapeut, echografist voet en enkel
Gijsbert Lalkens

085 273 62 47		

administratie@podozorg.nl

Podotherapeut
Manuel Körber

085 273 62 47		

administratie@podozorg.nl

Nieuwe aanmeldingen

Kwaliteit

Podozorg is vrij toegankelijk. Dit betekend dat u zelf een afspraak kunt maken bij
Podozorg Dieren. Voor een aantal specialistische behandelingen/verstrekkingen
kunt u echter alleen via de huisarts of specialist bij ons een afspraak maken.
Neem contact met ons op of u daadwerkelijk een verwijsbrief nodig heeft.

Podozorg Dieren is aangesloten bij de Nederlandse Vereninging voor Podotherapeuten (NVvP), het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP),
de Nederlandse reumavereniging (NVR), de Netherlands Rheumatoid Arthritis
Surgical Society (Nerass) en de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming
en Radiotherapie (NVMBR).

Verwijzing/directe toegankelijkheid

Nieuwe aanmelingen
U kunt zich telefonisch, per e-mail of via de website aanmelden bij onze praktijk.

Therapiemogelijkheden
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•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene podotherapie/Podologie;
Podotherapeutische en orthopedisch-schoentechnische zorg;
Reumatherapie;
Degeneratieve therapie;
Diabetes therapie;
Fysiologische therapie;
Post-trauma therapie;
Neurologische therapie.

Tevens hebben we een samenwerkingsverband met Hoevers orthopedie, lid van
de Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici en de Nederlandse Vereniging
Van Orthopaedisten en Bandagisten in Nederland (NVOS-Orthobanda).

Zorgverzekering
We kunnen zorg leveren betaald vanuit de basiszorg en ook betaald vanuit
de aanvullende zorgverzekeringen. Neem contact op om te informeren naar
de mogelijkheden!
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Voeding en Zo
Als diëtist zijn wij geïnteresseerd in de mens achter de voedingsgewoonte. Wij begeleiden u bij het afstemmen van uw dieet(wens) in uw dagelijks leven. Maatwerk waarbij wij ervoor kiezen om te werken met een
lange termijn oplossing, zodat u het bereikte resultaat kunt vasthouden.
Wilt u werken aan een evenwichtig eetpatroon passend bij uw unieke
situatie? Dan nodigen wij u van harte uit om samen met ons de uitdaging
aan te gaan!

Bereikbaarheid
Contact
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De praktijk is op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Afspraken kunnen worden gemaakt op nummer 06 41 31 53 21. Indien u niet direct te woord wordt gestaan en wanneer u belt buiten de aangegeven
tijden, kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld. De
praktijk is ook te bereiken via sjbboks@voedingenzo.nl.

Voor de chronische zorg (diabetes mellitus type 2, copd en (verhoogd risico op)
hart- en vaatziekten) vallen de behandelingen mogelijk onder de ketenzorg. In dat
geval heeft u 3 tot 5 uur dieetadvisering en valt dit buiten het eigen risico. Verwijzing is dan verplicht.
Voor vragen over de vergoeding of verzekering kunt u vrijblijvend contact met
ons opnemen.

Verwijzing
U kunt op verwijzing van de specialist, tandarts of huisarts bij de diëtist terecht.
Neemt u de verwijzing inclusief een overzicht van de gebruikte medicatie en
eventuele laboratoriumuitslagen mee naar het consult.

Directe Toegankelijkheid
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Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder
verwijzing een afspraak kunt maken. Tijdens de eerste afspraak zal een screening
plaatsvinden om te beoordelen of er een indicatie voor de diëtist aanwezig is of dat
voor deze klacht eerst een medicus geraadpleegd dient te worden.

Website
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website (www.voedingenzo.nl).

Openingstijden

Enkele zorgverzekeraars hebben de directe toegankelijkheid uitgesloten van vergoeding. U heeft dan een verwijzing nodig. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Onze
actuele tijden van de spreekuren in Dieren en Doesburg vindt u op onze website.

Team

Nieuwe aanmeldingen
U kunt zich telefonisch en per e-mail aanmelden.

Vergoedingen en zorgverzekering
Voeding en Zo heeft voor 2019 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Mogelijk heeft u nog in uw aanvullende verzekering recht op een extra budget
of uren dieetbehandeling.

Diëtisten
Susanne Boks

(Binnen het PMC werkzaam op vrijdag)
06 41 31 53 21
sjbboks@voedingenzo.nl
Inge Polman

(Binnen het PMC werkzaam op de maandag en woensdagavond)
06 18 62 20 36
ipolman@voedingenzo.nl

›

Aniek Bakker

(Binnen het pmc werkzaam op de woensdag)
06 28 53 66 01
abakker@voedingenzo.nl

Therapiemogelijkheden
U kunt met zeer veel vragen of indicaties bij Voeding en Zo terecht. Hierbij kunt
u denken aan:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes mellitus;
Hart- en vaatziekten;
Overgewicht bij volwassenen en kinderen;
Eetproblemen en eetstoornissen;
Voedselovergevoeligheid;
Maag- en darmaandoeningen;
COPD;
Nierfalen;
Vitamine en/of mineraal tekorten;
Algemene vragen over gezonde voeding.

Kwaliteit

Kwaliteitsregister Paramedici
Alle diëtisten binnen de praktijk Voeding en Zo zijn als kwaliteit geregistreerd diëtist
ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici.

Netwerken
Daarnaast maakt Voeding en Zo onderdeel uit van de;
• Nederlandse vereniging voor diëtisten;
• Eldia (eerstelijns dietisten Arnhem);
• Coöperatie Ijsselstromen (samenwerkingsverband eerstelijn in Doesburg);
• Cool 2B fit Doesburg.

Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o.
Ergotherapie richt zich vooral op problemen die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Door oefeningen, anders leren handelen, adviezen over eventuele aanpassing
van de omgeving en het gebruik van hulpmiddelen wordt toegewerkt naar een
zo groot mogelijke zelfstandigheid en veiligheid op het gebied van zelfzorg,
huishouden, wonen, communicatie, verplaatsen, vervoer, werk en/of vrijetijdsbesteding.
Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. is een praktijk voor volwassenen. De behandeling kan plaatsvinden bij u thuis, in een van onze praktijkruimtes of op uw werk.

Bereikbaarheid
Contact

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u met ons contact opnemen.
Tijdens de behandelingen nemen wij de telefoon niet op, u kunt dan een boodschap inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons ook per
e-mail bereiken: info@ergotherapie-dieren.nl.

Website
Voor meer informatie over onze praktijk verwijzen wij u naar onze website:
www.ergotherapie-dieren.nl.

Nieuwe aanmeldingen

Verwijzing

Met een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist kunt u bij ons terecht.
U kunt, als u een verwijzing heeft, zelf contact met ons opnemen voor het maken
van een afspraak.
De arts kan de verwijzing ook opsturen of mailen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
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Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)
De meeste zorgverzekeraars hebben Directe Toegankelijkheid Ergotherapie
(DTE) in het contract opgenomen. Dit houdt in dat u zonder verwijzing bij ons een
afspraak kunt maken. Tijdens de eerste afspraak doen wij een screening om te
beoordelen of er een indicatie voor ergotherapie is en of er niet alsnog een verwijzing noodzakelijk is. Na de screening volgt een rapportage naar de huisarts.

Kwaliteitsregister Paramedici en Ergotherapie Nederland

Tijdens de eerste afspraak moeten wij uw verzekeringsgegevens controleren.
Daarvoor hebben wij uw verzekeringspasje en uw identiteitsbewijs nodig.

Netwerken

Therapiemogelijkheden
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Kwaliteit

Wij hebben veel ervaring met het behandelen van cliënten met dementie, COPD,
CVA, Parkinson, MS, reuma, artrose, chronische pijn en vermoeidheid. Deze ervaring
hebben we opgedaan binnen de revalidatie en in de ouderenzorg. Samenwerking vindt onder andere plaats met fysiotherapie, logopedie en thuiszorg.

Team

Ergotherapeuten
Astrid Rothuis

astrid@ergotherapie-dieren.nl
06 46 50 29 76
Christa de Bruin

christa@ergotherapie-dieren.nl
06 33 69 30 79
Amber Rooseboom

amber@ergotherapie-dieren.nl
06 30 13 91 21
Suze Kuiper

suze@ergotherapie-dieren.nl
06 12 81 61 05

De ergotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn staan geregistreerd in het
Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van Ergotherapie Nederland.

Wij zijn aangesloten bij de vereniging Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland,
ParkinsonNet, MS Zorg Nederland en Ouderenzorg Dieren e.o.

Zorgverzekering
Ergotherapie zit voor 10 uur in de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars
hebben in de aanvullende pakketten extra uren ergotherapie opgenomen. Wij
declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Omdat ergotherapie in de basisverzekering zit, valt ergotherapie onder het jaarlijks verplichte eigen risico. Heeft
u het verplichte eigen risico betaald dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
Heeft u meer uren ergotherapie nodig dan in uw verzekering is opgenomen ontvangt u van ons een rekening.
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Buurtzorg Dieren
Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie met vestigingen in de buurt.
Buurtzorg werkt met kleine teams (max.12 vaste medewerkers), bestaande uit
wijkziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen. Wij bieden verzorging en
verpleging bij u thuis, en begeleiden u bij uw herstel of tijdens het ziekteproces.

Bereikbaarheid

Buurtzorg gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk
begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening
houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we,
zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u
zelf weer zou kunnen (leren). Uw persoonlijk begeleider heeft, samen met u of
namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld
uw huisarts of behandelend specialist).

Contact

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 06 12 48 11 20.

Internet
Ons e-mail adres is: dieren@buurtzorgnederland.com en voor meer informatie
verwijzen wij u naar onze website www.buurtzorgnederland.com.
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Post
Correspondentie adres is Ericaplein 1, 6951 CP Dieren.

Nieuwe aanmeldingen
Verwijzingen verlopen via de huisarts of specialist. Het is ook mogelijk om zelf
contact met ons op te nemen.

Mogelijkheden
Buurtzorg levert met kleine teams verpleging en persoonlijke verzorging thuis als
u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging
en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op
verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het
verzorgen van wonden, het geven van injecties, infuustherapie of het bestrijden
van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.

Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat namelijk vaak gepaard met handicaps
en beperkingen. Buurtzorg helpt u hiermee om te gaan. Ook bereiden wij u en
uw omgeving voor op de mogelijke consequenties die uw ziekte en/of het ouder
worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen.
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Buurtzorg werkt samen met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt. Samen kijken
we naar wat voor u de beste oplossing is. Er vindt regelmatig afstemming plaats
over de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie. Het gaat dan bijvoorbeeld om
reactivering, ademhalingstherapie, hulpmiddelen, aanpassingen e.d. De betrokken
therapeuten zijn gericht op reactivering en helpen bij het vinden van aanpassingen bij
beperkingen. Zij bieden daarbij ondersteuning aan cliënt en mantelzorger(s).

Wat kost wijkverpleging?
Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar. U bent
geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. Buurtzorg heeft voor
het leveren van wijkverpleging met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Ons team bestaat uit wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden.

De huidtherapeut is gespecialiseerd in behandeling van de zieke of beschadigde huid. Hierbij kunt u denken aan puistjes, vochtophoping, littekens
en andere huidproblematiek. Dermedicare is in 2010 opgericht door Inge
Teunissen in het Gelre Ziekenhuis te Zutphen. Sinds 2011 maakt Dermedicare
ook onderdeel uit van het ParaMedisch Centrum Dieren.

Fatima Amar

Heidie Seetz

Bereikbaarheid

Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige

Monique Elizen

Anny Verstegen

Wijkziekenverzorgende

Wijkverpleegkundige

Astrid Derickx

Anneke Visser

Wijkziekenverzorgende

Wijkverpleegkundige

Website

Klaske Eenink

Anita van Vliet

Voor meer informatie over de praktijk wordt u verwezen naar onze website:
www.dermedicare.nl.

Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige

Sita Auee

Greet Witteveen

Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige

Team
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Dermedicare

Shirley Kip

Wijkziekenverzorgende

Administratie

Voor het verkrijgen van informatie of het maken van een afspraak, kunt u telefonisch
contact opnemen met Dermedicare. Tijdens de behandelingen wordt de telefoon
niet opgenomen, u kunt dan een boodschap inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk
teruggebeld. Dermedicare is ook bereikbaar via de e-mail: info@dermedicare.nl.

Nieuwe aanmeldingen
U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij de praktijk.

Directe Toegankelijkheid
Huidtherapie is per januari 2012 direct toegankelijk. Dit houdt in dat iedereen
vanaf 18 jaar zonder verwijzing contact op kan nemen om een afspraak te
maken.
Tijdens de eerste afspraak vind een screening plaats om te beoordelen of er een
indicatie is voor huidtherapie of dat er eerst een medicus geraadpleegd dient
te worden.
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Team

Logopedisch Centrum Renes

Huidtherapeut

Inge Teunissen		

06 48 54 47 23		

(Binnen het PMC werkt Inge op afspraak)
info@dermedicare.nl

Annemieke Cornelissen

06 48 54 47 23		

annemieke@dermedicare.nl

Jane Overmars

06 48 54 47 23		

jane@dermedicare.nl

Therapiemogelijkheden
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Logopedisch Centrum Renes is een praktijk met meerdere locaties in
Dieren en omstreken, met jarenlange ervaring met het behandelen van
problemen die u of uw kind ervaart in de communicatie of het slikken.
Dit kunnen problemen zijn bijvoorbeeld op het gebied van de taal, de
spraak, het gehoor, de stem, het slikken of lezen en spelling (dyslexie).
De logopedische behandeling heeft tot doel deze problemen in de communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Om een zieke of beschadigde huid te behandelen zijn er verschillende behandelmethodes:
• Oedeemtherapie bij lymfoedeem, veneusoedeem etc.;
• Definitief ontharen bij beharing gelaat, oksels etc.;
• Acnebehandeling bij acne gelaat, rug etc.;
• Camouflagetherapie bij pigmentvlekken, wijnvlekken etc.;
• Littekentherapie na operatie, trauma etc.;
• Chemische peeling bij acne, pigment, huidverbetering etc.;
• Microcoagulatie bij couperose, steelwratjes etc.;

Kwaliteit
De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van Huidtherapeuten, de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens valt huidtherapie onder de wet BIG (artikel 34).

Na het eerste gesprek (de intake) zal er een onderzoek plaatsvinden, waarna
er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Regelmatig zal de behandeling worden geëvalueerd om te kijken of verdere therapie nog noodzakelijk is.
Omdat wij streven naar optimale tevredenheid van onze cliënten, wordt u meestal na afloop van de behandeling uitgenodigd voor het online invullen van een
klant-ervaringsonderzoek.

Bereikbaarheid
Contact

Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 8 uur tot 20 uur op 06 40 16 81 25.
Voor lopende behandelingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw behandelend logopedist. Zie onder Team voor de gegevens.

E-mail
Ons e-mailadres is: info@lc-renes.nl.

Website

Zorgverzekering
De behandelingskosten voor huidtherapie worden in de meeste gevallen door
de zorgverzekeraars vergoed. Voor meer informatie over de behandelkosten of
vergoedingen kunt u contact opnemen met de praktijk.

Voor meer informatie over onze praktijk, ons team en onze specialismen verwijzen wij u naar onze website (www.lc-renes.nl).

43

Nieuwe aanmeldingen
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U kunt zich telefonisch (06 40 16 81 25), per email of via het aanmeldformulier
van de website aanmelden voor logopedie. Wij streven ernaar om binnen 24 uur
contact met u op te nemen.

Bij alle problemen werken wij nauw samen met andere betrokken hulverleners
van u of uw kind, waaronder de andere therapeuten in het Paramedisch Centrum,
maar ook met scholen, tandartsen en psychologen/orthopedagogen. Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Verwijzing

Team

Met een verwijzing van de huisarts, tandarts of specialist kunt u altijd bij ons terecht.

Astrid Renes

Katja Kuif

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

info@lc-renes.nl
06 40 16 81 25

katja.kuif@lc-renes.nl
06 81 90 01 63

Directe toegang betekent dat u zich zonder verwijzing van de arts of specialist
bij ons kunt aanmelden.

Kim Koning

Janske Hogeweg

kim.koning@lc-renes.nl
06 13 11 19 94

janske.hogeweg@lc-renes.nl
06 24 72 45 39

Renate Kwakkel

Ilse van Hemert

renate.kwakkel@lc-renes.nl
06 38 24 83 70

ilse.van.hemert@lc-renes.nl
06 81 49 96 37

Een aantal zorgverzekeraars (waaronder CZ-Just-Nationale Nederlanden-OHRA
en De Friesland) heeft de DTL echter niet opgenomen in hun vergoedingenpakket.
U heeft in dat geval wel een verwijzing nodig. Check vooraf uw polisvoorwaarden, maar u mag uiteraard altijd bellen om er zeker van te zijn of uw zorgverzekeraar de DTL vergoedt.
Tijdens de eerste afspraak zijn wij verplicht uw verzekeringsgegevens te checken.
Hiervoor hebben wij het zorgverzekeringspasje en het identiteitsbewijs nodig van
u of uw kind.

Therapiemogelijkheden
Wij hebben veel expertise op het gebied van:
• Taalontwikkelingsproblemen bij kinderen;
• Spraakontwikkeling (fonologie) bij kinderen;
• Meertaligheid;
• Taalproblemen bij kinderen met ASS (autisme spectrum stoornis);
• Voorwaarden voor het leren lezen bij kleuters (individueel en groepstraining);
• Afasie, dysartrie en slikproblemen na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH);
• Stemproblemen (keelpijnklachten, heesheid, vermoeidheid na langdurig praten);
• Afwijkende mondgewoonten en slikken;
• Lees- en spellingproblemen (dyslexie).

Evelyn Haisma

evelyn.haisma@lc-renes.nl
06 81 68 30 77
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Zorgverzekering
Logopedisch Centrum Renes heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Logopedie valt onder de basisverzekering, dus wordt geheel vergoed. Volwassenen dienen wel rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico.
Uitzondering op de standaard vergoeding is de behandeling van lees- en spellingproblemen als het geen ernstige dyslexie is. Zie onze website voor meer informatie en de mogelijkheden.

Kwaliteit
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De logopedisten van Logopedisch Centrum Renes zijn allen:
• Geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP). Dit betekent dat alle
logopedisten voldoen aan de eisen ten aanzien van na- en bijscholing in ons vakgebied;
• Lid van de beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF;
• Actief lid van diverse kwaliteitskringen binnen de logopedie.
Ook zijn de logopedisten-dyslexiespecialisten in ons centrum geregistreerd in het
NVLF-register voor dyslexie.

Anytime Fitness
Algemene informatie
Sinds 2017 is Anytime Fitness in Dieren geopend aan de Imboslaan 71,
naast het Tango tankstation aan het Apeldoorns Kanaal. Goed bereikbaar
voor iedereen in Dieren en omgeving en met ruim voldoende parkeergelegenheid. De club is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk.

Ons team is o.a. actief op uren ’s ochtends van 9.00 tot 12.00 uur, ’s avonds van
18.00 tot 21.30 uur en in het weekend. Als je weinig ervaring met fitness hebt of als
je hulp wilt, staan we je op deze zgn. personeelsuren van harte ter beschikking; we
helpen je graag en leggen je uit hoe alles werkt middels een gratis 1 op 1 afspraak.
Buiten deze uren kun je altijd naar binnen met je persoonlijke sleutel. Een geavanceerd toegangs- en beveiligingssysteem ziet dan toe op de club. We leggen je
graag uit hoe dit in de praktijk werkt. Met deze sleutel heb je overigens toegang tot
alle fitnessclubs van Anytime Fitness wereldwijd; en dat zijn er al meer dan 4500!
De club is mooi en gezellig ingericht met diverse trainingszone’s waar voor iedereen wat wils is. Ook is er een groepsfitnesszaal waar diverse verschillende groepslessen gegeven worden door onze instructeurs. Naast de inspanning kunt u ook
even ontspannen in onze koffieruimte onder het genot van een (gratis) kop koffie.

Anytime Fitness en Fysiotherapie praktijk het Centrum:
een perfecte samenwerking
Anytime Fitness heeft met fysiotherapie praktijk Het Centrum een intensieve samenwerking in de fitnessclub. Er zijn therapeuten aanwezig in de club en fysiotherapiepraktijk het Centrum heeft eigen behandelruimtes waar patiënten ontvangen en
behandeld worden.
De samenwerking is gericht op blessurepreventie en het begeleiden van sporters bij
een blessure. Omdat de samenwerking op de locatie is van de Anytime Fitnessclub,
zijn er altijd korte lijnen en kunnen sporters, of mensen die overwegen te gaan ›
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‹ sporten snel een goed advies krijgen wat te doen bij klachten en/of blessures. Zo
ben je er zeker van dat je ook verantwoord en veilig sport.

PMC Dieren

Algemene informatie
Actueel nieuws

Trainingsmogelijkheden binnen Anytime fitness zijn onder andere:
• Individuele fitness;
• Spinning;
• Functionele training;
• Groepsfitness.

Contact
Heb je vragen of wil je een zien wat de mogelijkheden voor jou zijn? Kom dan
langs of bel ons! Ons team staat altijd voor je klaar.
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Imboslaan 71
6951 KA Dieren
(0313) 200 919
Website: www.anytimefitness.nl
Facebook: Anytime Fitness Dieren

Voor de meest actuele zaken, veranderingen en aanvullende informatie verwijzen
wij u naar onze website www.pmc-dieren.nl.

Zorgverzekering
U dient zelf uw polisvoorwaarden te bewaken zodat u weet wat uw verzekeringsrechten zijn. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

Privacy
ParaMedisch Centrum Dieren beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Dit geldt overigens niet voor onze oefenzaal.
Mocht het oefenen in de zaal voor u op te grote bezwaren stuiten dan adviseren
wij u dit te bespreken met de behandelend fysiotherapeut. Uw therapeut houdt,
om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij
van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet
Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw therapeut
zorgvuldig om met uw gegevens. U heeft altijd recht op informatie en inzicht in
uw behandeldossier. Indien u vindt dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt
u de behandelend therapeut verzoeken de gegevens te wijzigen.

Eigendommen
ParaMedisch Centrum Dieren stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Locaties en openbaar vervoer
Het ParaMedisch Centrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Aan de
Wilhelminaweg stopt lijn 43, 524, 525 precies voor onze voordeur. BuurtBus Spankeren
Dieren heeft zowel de Treubstraat als de Wilhelminaweg in haar rijschema opgenomen. Voor de locatie aan de Imboslaan stopt Buurtbus 525, echter hiervoor dient u nog
circa 200 meter te lopen naar de locatie. Bekijk voor de exacte tijden de BuurtBus
website www.bbsd.nl of op www.9292ov.nl.
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Huur medische hulpmiddelen

Soorten hulpmiddelen kunnen zijn
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krukken;
Rollators en accessoires;
Scootmobielen en accessoires;
Rolstoelen en accessoires;
Sta op stoelen;
Wandelstokken;
Personenalarmering;
Bedden;
Overige loophulpmiddelen.

Plaats

Openingstijden

Velp (Vegro)
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Hoofdstraat 117
6881 TE Velp
0800 28 877 66

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Zutphen (Sensire)

Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen
(Gelre ziekenhuis)
088 10 201 00
(Lokaal tarief)

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 13.00 uur

Doetinchem (Sensire)

Kruisbergseweg 27
7009 BL Doetinchem
088 10 201 00
(Lokaal tarief)

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 15.00 uur

Contactgegevens
Hoofdvestiging & postadres

Telefoon

Treubstraat 70
6951 BB Dieren

(0313) 414 866
Tussen 08.00 - 13.00 uur

Dependances

Internet

Wilhelminaweg 25
6951 BM Dieren

www.pmc-dieren.nl
info@pmc-dieren.nl

Imboslaan 71
6951 KA Dieren

Tekstredactie
PMC Dieren

Ontwerp
Brandom.nl

