Fysiotherapie, logopedie en
ergotherapie Poliklinische behandelingen

Poliklinische behandelingen
U kunt bij AxionContinu terecht voor een breed scala aan
poliklinische behandelingen op gebied van fysiotherapie,
logopedie en ergotherapie. De therapeuten van AxionContinu zijn specialisten in het behandelen van mensen
met meerdere gezondheidsproblemen en in revalidatie bij
complexe aandoeningen zoals COPD, CVA, orthopedie
en oncologie.
De behandelingen van de fysiotherapeut en de logopedist
vinden plaats op de polikliniek van AxionContinu. Ergotherapie
vindt voornamelijk plaats bij u thuis en indien noodzakelijk op
de polikliniek. De ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist
werken nauw samen en stemmen de zorg af met bijvoorbeeld
uw huisarts, specialist of wijkverpleegkundige. U kunt voor
poliklinische behandeling bij AxionContinu terecht wanneer u
voor revalidatie bij AxionContinu opgenomen bent geweest
(klinische revalidatie) of wanneer u een verwijzing van uw
huisarts of specialist hebt gekregen.

Eerste afspraak en behandelplan
Tijdens de eerste afspraak verricht de therapeut
een onderzoek. Dit vormt, samen met de eventuele verwijzing en uw persoonlijke doelstellingen,
de basis voor uw behandelplan. In het behandelplan worden uw doelstellingen, de therapievorm
en een inschatting van het aantal behandelingen beschreven. Het wordt in overleg met u
opgesteld. De therapeut maakt afspraken met u
voor de vervolgbehandelingen en evaluatiemomenten. Het betrekken of ondersteunen van uw
mantel-zorger kan onderdeel uitmaken van het
behandelplan.

De fysiotherapeut

Behandellocaties

De fysiotherapeut weet alles van ’de mens in beweging’.
Door het ouder worden of door bepaalde aandoeningen,
kunnen er problemen ontstaan met bewegen en functioneren.
De fysiotherapeut inventariseert en onderzoekt uw klachten.
Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld.
De fysiotherapeut richt zich onder andere op het verbeteren
van lopen, traplopen, uw evenwicht, coördinatie, kracht,
conditie en het voorkomen van vallen.

• Woonzorgcentrum
‘t Huis aan de Vecht
(Overvecht)
• Zorghotel De Wartburg
(Oog in Al)

• Centrum voor revalidatie
en herstel De Parkgraaf
(Transwijk)

De logopedist
De logopedist is deskundig op gebied van communicatie
en eten en drinken. De logopedist onderzoekt, adviseert en
behandelt cliënten met problemen op gebied van spraak, taal,
stem, gehoor, kauwen en slikken.
U kunt een logopedist inschakelen als u moeite heeft met verstaanbaar spreken, luid genoeg spreken en ademhalen tijdens
spreken. Bij problemen met het vinden van de juiste woorden,
begrijpen wat iemand tegen u zegt en lezen of schrijven. Ook
als kauwen of slikken moeizaam gaat, bijvoorbeeld ten gevolge
van een neurologische aandoening, of als u moet hoesten
tijdens of na het eten en drinken bij COPD.

• Woonzorgcentrum
De Ingelanden
(Leidsche rijn)
• Woonzorgcentrum
‘t Huis aan de Vecht
(Overvecht)
• Centrum voor revalidatie
en herstel
De parkgraaf (Transwijk)

De ergotherapeut
De ergotherapeut ondersteunt cliënten om de dagelijkse
activiteiten in de eigen omgeving zo zelfstandig mogelijk te
doen. Denk daarbij aan aankleden, opstaan, eten, boodschappen doen, koken, schrijven, fietsen, autorijden, (huishoudelijk)
werk of hobby’s. De ergotherapeut onderzoekt, behandelt
en adviseert u als deze dagelijkse handelingen niet meer naar
wens kunt uitvoeren en u deze situatie wilt verbeteren. De
ergotherapeut bekijkt samen met u hoe u deze activiteiten
weer zo zelfstandig mogelijk kan oppakken. Indien nodig leert
u handelingen op een andere manier uit te voeren, wordt uw
omgeving aangepast of gaat u gebruik maken van een hulpmiddel. Ook kan zij de mensen in uw omgeving praktische
handvatten geven bij het verlenen van de zorg voor u.

Bij u aan huis in Utrecht
en de Lekstreek
(IJsselstein, Lopik e.o.).

Verwijzing en vergoeding
U kunt voor poliklinische behandeling bij AxionContinu
terecht wanneer u voor revalidatie bij AxionContinu
opgenomen bent geweest (klinische revalidatie) of wanneer u een verwijzing van uw huisarts of specialist hebt
gekregen.
Verwijzing en vergoeding verschillen per discipline en
per zorgverzekeraar. Vraag dit alstublieft goed na bij uw
zorgverzekeraar en/of bij de betreffende therapeut.

Tot slot
In de brief die u ontvangt bij de start van uw poliklinische behandeling, vindt u meer informatie over afspraken, verhindering en uw verzekering. Het is belangrijk
om deze brief zorgvuldig door te nemen.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u kijken op onze
website: www.axioncontinu.nl of telefonisch contact
opnemen met het servicebureau: 030 - 282 22 77
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur
en tussen 15.00 en17.00 uur.
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