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Fysiotherapie bij Pieters Behandel Praktijk als onderdeel 
van het multidisciplinair team
De fysiotherapeut van Pieters Behandel Praktijk werkt samen 
met collega’s van andere disciplines, zoals bijvoorbeeld 
ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Het voordeel van 
deze samenwerking is dat ook andere behandelaren snel 
ingeschakeld kunnen worden bij uw behandeling.

Groepstherapie
Onze fysiotherapeuten verzorgen ook groepsbehandeling 
voor cliënten met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, 
Reumatoïde Artritis, CVA (beroerte) en COPD. Maar ook 
ouderen die gezamenlijk willen oefenen om zo fit mogelijk te 
blijven kunnen bij ons terecht.

Wordt fysiotherapie vergoed?
Per zorgverzekering en per aanvullend pakket verschilt de 
vergoeding voor fysiotherapie. Wij adviseren u om van tevoren 
navraag te doen bij uw zorgverzekering.

Hoe vraagt u fysiotherapie aan?
Om ervoor te zorgen dat uw huisarts of medisch specialist de 
coördinatie houdt over uw zorg en behandeling, werken wij 
zoveel mogelijk op basis van een verwijsbrief.

U kunt telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 
0174-744700 of per e-mail: behandelpraktijk@
pietervanforeest.nl

In sommige gevallen kan behandeling ook aan huis 
plaatsvinden.

Heeft u problemen in uw dagelijks functioneren, bijvoorbeeld met 
het opstaan uit een stoel of uit bed? Of het lopen, uw evenwicht 
of uw conditie? De fysiotherapeuten van Pieter van Foreest zijn 
gespecialiseerd in het behandelen van mensen met problemen 
of klachten door het ouder worden en/of een operatie, ziekte of 
ongeluk. Onder begeleiding van onze fysiotherapeuten leert u 
weer beter bewegen in onze praktijk of bij u thuis.

Wat doet een fysiotherapeut?
De fysiotherapeut bespreekt in een kennismakingsgesprek 
met u de klachten die u ervaart. Hierbij hoort ook de invloed 
van deze klachten op het dagelijks functioneren in uw eigen 
omgeving. Vervolgens zal de fysiotherapeut u lichamelijk verder 
onderzoeken. Samen met u stelt de fysiotherapeut vervolgens 
een behandelplan op.

De fysiotherapeut kan u begeleiden en behandelen bij:
• revalidatie na een operatie, ziekte of ongeluk
• verbetering van uw conditie, beweeglijkheid en kracht na een 

operatie of bij een (langdurige) ziekte
• het zo sterk en soepel mogelijk houden van spieren en 

gewrichten
• advies op het gebied van (loop)hulpmiddelen, prothesen, 

orthopedisch schoeisel en het leren omgaan met deze 
middelen. Wij werken hierbij samen met een orthopedisch 
instrumentmaker en/of schoenmaker.

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, 
rapporteert de fysiotherapeut regelmatig aan uw huisarts en 
overlegt indien nodig met andere hulpverleners.


