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Wat is fysiotherapie?
Fysiotherapie kan u helpen om uw beweeglijkheid te verbeteren 
en eventuele pijn te verminderen. Er zijn verschillende 
vormen van fysiotherapie, bijvoorbeeld oefentherapie en 
massagetherapie. Afhankelijk van uw klacht(en) wordt de voor 
u meest geschikte vorm van therapie ingezet. Door onder 
andere informatie, voorlichting en advies, ademhaling, houding, 
oefentherapie en/of massagetechnieken, kunnen de klachten 
gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De uit de 
klachten voortvloeiende beperkingen kunnen geoptimaliseerd, 
hersteld of verbeterd worden. 

Oorzaken van klachten
Uw klachten kunnen verschillende oorzaken hebben en kunnen 
het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ongeluk of ongeval (trauma), 
ziekte, overbelasting, een verkeerde houding, (gebrek aan) 
beweging, veroudering, operatieve ingrepen of spanning en 
stress. 

Voor wie is fysiotherapie?
Fysiotherapie is uitermate geschikt voor u als u moeite heeft met 
(of pijn heeft bij) bewegen, als u niet kunt of durft te bewegen 

of als u juist meer zou moeten 
bewegen. De fysiotherapeuten van 
Kennemerhart werken niet alleen 
voor en met bewoners van de 
woonzorgcentra van Kennemerhart, 
maar voor alle ouderen in Haarlem en 
omstreken.

Wat mag u verwachten? 
De fysiotherapeut voert een lichamelijk onderzoek uit en 
bepaalt wat uw klacht precies is. Vervolgens stelt de therapeut 
samen met u een behandelplan op waar ook de doelen van uw 
behandeling in staan. 

‘Bij de fysiotherapeuten  
van Kennemerhart bent  

u aan het juiste  
én veilige adres’



Zo’n doel kan bijvoorbeeld zijn soepeler bewegen, optimaal 
functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening 
of pijn verminderen. De fysiotherapeut geeft ook advies. 
Bijvoorbeeld over hoe u het beste kunt bewegen of over het 
gebruik van hulpmiddelen. Op sommige locaties worden onder 
leiding van een fysiotherapeut groepslessen gegeven. Zie 
voor meer informatie over deze ‘Topfit’ lessen, de website van 
Kennemerhart. 

Deskundigheid
De fysiotherapeuten van Kennemerhart hebben ruime ervaring 
met het behandelen van cliënten met allerlei verschillende 
klachten zoals reuma, artrose, osteoporose, gevolgen na een 
beroerte, Parkinson, MS en ALS. Ook als u een nieuwe heup 

heeft gekregen, 
een knieoperatie 
of amputatie heeft 
ondergaan of te 
maken heeft met 
COPD, longemfyseem, 
hartfalen, beperkingen 
door ouder worden of 
lichamelijke gevolgen 

van dementie, bent u bij de fysiotherapeuten van Kennemerhart 
aan het juiste en veilige adres.

Waar vindt de behandeling plaats?
Kennemerhart beschikt op een aantal van haar locaties over 
goed ingerichte, moderne behandelruimten. U bent daar van 
harte welkom. Maar de fysiotherapeuten van Kennemerhart 
komen ook bij u thuis. Zo kunt u gebruik maken van de 
specialisten in uw eigen vertrouwde omgeving.

‘De fysiotherapeuten van Kennemerhart 
werken niet alleen voor en met 

bewoners van de woonzorglocaties van 
Kennemerhart, maar voor alle ouderen  

in Haarlem en omstreken’
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Vergoeding en verwijzing
U heeft in principe geen verwijzing nodig voor de fysiotherapeut. 
Wilt u meer weten over vergoeding en eventuele verwijzing voor 
fysiotherapie? Kijkt u dan op onze website www.kennemerhart.nl

Behandelcentrum Kennemerhart
Ridderstraat 32
2011 RS Haarlem
Telefoon: 023 8 914 100
e-mail: behandelcentrum@kennemerhart.nl 

Kennemerhart biedt vanuit tien locaties in 
Kennemerland zorg aan mensen die ouder worden en 
ouder zijn. Cliënten én hun naasten kunnen rekenen 
op professionele, betrokken ondersteuning in de 
thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één van 
de woonzorgcentra of in de behandelcentra. Onze 
kernwaarden: persoonlijk en op maat, met aandacht 
en in samenspraak én sociaal betrokken. Zorg die 
draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!


