Oncologie fysiotherapie
bij Fysiotherapie de Baarsjes
Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologische fysiotherapie. Eén op de 3 Nederlanders
krijgt in hun leven te maken met kanker. Door de betere behandelmogelijkheden leven veel
mensen met kanker langer. Maar deze behandelingen hebben ook vaak nadelige effecten.
Mensen ondervinden tijdens en na de behandeling veel klachten als vermoeidheid, conditieverlies, pijn, psychische problemen, depressie en verminderde kwaliteit van leven. Beperkingen van het bewegingsapparaat, slecht littekenweefsel, zenuwbeschadiging en lymfoedeem
komen ook vaak voor.

Wat kunnen wij voor u doen?
Mensen met kanker kunnen bij fysiotherapie de Baarsjes terecht voor oncologisch
fysiotherapeutisch consult, individuele behandeling maar ook voor een
groepsprogramma oncologie. Dat kan op eigen initiatief, op verwijzing van huisarts of
specialist of op advies van de eigen fysiotherapeut. Tijdens het consult worden de klachten
en problemen geïnventariseerd. Uit dit consult volgt een advies over de mogelijkheid
van onze therapeuten bij die klachten en problemen.
Wat zijn de indicaties voor oncologie fysiotherapie?
Indicaties voor oncologie fysiotherapie (na eventuele chirurgie, radio-, chemo- en
hormoontherapie):
• Vermoeidheid
• Conditieverlies
• Spanningsklachten en stress
• Verstoorde lichaamsbeleving
• Pijn Littekens
• Functiestoornissen zoals krachtsverlies en mobiliteitsstoornissen
• Lymfoedeem

Is behoefte aan intensieve zorg voor oncologie revalidatie?
Voor complexe zorg kunnen wij multidisciplinaire zorg traject van onze team inschakelen.
Door intensieve begeleiding van een team van samenwerkende specialisten (oncologie fysiotherapeut, oedeem therapeut, haptotherapeut of psycholoog) leren wij u binnen afzienbare tijd weer te functioneren in werk en privé. Het grote verschil tussen ons aanbod en
reguliere aanbieders uit de zorg is dat wij multidisciplinaire behandelprogramma’s
aanbieden. Een monodisciplinaire aanpak bereikt bij complexe zorg onvoldoende resultaat.
Dankzij onze multidisciplinaire, gedragsmatige aanpak kunnen wij chronische klachten
snel behandelen en boeken wij duurzaam resultaat.
Therapeuten
Dorota Sneijder, Fysiotherapeut voor Geriatrie en oncologie
Annet Drost en Mireille Bhugwandass, Oedeemtherapeuten
Carolien Borgmeijer, fysiotherapeut en Haptotherapeut
Lisette den Haan, Oefentherapeut
Judithe Damstee, Psycholoog, mindfulness trainer
Barbara Muller, Psycholoog
Aanmelden en procedure
								
U kunt zich melden voor een consult bij onze collegae Dorota Sneijder of Carolien
Borgmeijer. Onze therapeuten zullen na een intake en onderzoek (oncologisch
fysiotherapeutisch consult) de mogelijkheden samen met u bespreken. Wij overleggen
met uw behandelend arts over onze inzet na uw instemming.
Vergoeding
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basis verzekering.
Patiënten met een chronische aandoening hebben recht op vergoeding vanaf 21e
behandeling uit de basis verzekering. In alle andere gevallen moet u aanvullend
verzekerd zijn.
Bent u niet aanvullende verzekerd? Dan kunt u gebruik maken van ons kosten
efficiënt en flexibel product FysioZorg. Onze medewerkers kunnen u verder informeren
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