
Hoe wordt het programma vergoed?

De voorwaarden waaronder fysiotherapie 
vergoed wordt zijn de laatste jaren regel- 
matig veranderd. Fysiotherapie wordt in  
een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit  
de basisverzekering. Met vragen over de  
vergoeding kunt u terecht bij onze praktijk. 
Daarnaast is het belangrijk om de verzekerings- 
voorwaarden van uw eigen zorgverzekering 
te raadplegen. Voor het programma is een 
verwijzing van uw specialist of huisarts  
noodzakelijk.  

Contact

Indien u verder nog vragen heeft, neem dan 
gerust contact met ons op. Onze receptioniste 
staat u graag te woord. 

Fysiotherapie Didam 
Panhuis 52 6941 BZ Didam 
telefoon 0316-221156 
info@fysio-didam.nl  
www.fysiotherapiedidam.nl  

‘Training op maat’ 
voor oncologische patienten

Door wie wordt dit programma 
begeleid?

‘Training op maat’ wordt begeleid door een 
fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het 
behandelen van patiënten met kanker. Binnen  
‘Fysiotherapie Didam’ is dit Marlous Gerritsen  
oncologiefysiotherapeut aangesloten bij 
Stichting Onconet. Er is een nauwe samen-
werking met de oedeemfysiotherapeut(en) in 
onze praktijk.



Voor wie is de oncologische revalidatie  
bedoeld?

‘Training op maat’ bieden we aan voor  
volwassen oncologische patiënten die actief 
bezig willen zijn met hun fitheid rondom de 
medische behandeling voor kanker. Fysieke 
training is belangrijk voor een optimaal  
herstel bij of na kanker. 

Er kan deelgenomen worden aan het  
programma om: 
• uw conditie tijdens de behandelingen voor 

kanker zoveel mogelijk te behouden 
• u prettiger te voelen tijdens en na de  

behandelingen voor kanker 
• uw conditie, na de behandelingen voor  

kanker, weer op te bouwen

Training op Maat!

Het programma bestaat uit een individueel 
trainingsprogramma met daarin oefeningen 
voor het behouden/verbeteren van de  
spierkracht, coördinatie en het uithoudings- 
vermogen. 

Het programma begint met een fysio- 
therapeutische intake. 
We bespreken hierin onder andere de  
volgende punten: 
• persoonlijke doelen 
• ondergane medische behandeling en  

eventuele eerdere fysiotherapeutische  
behandelingen 

• huidige klachten en symptomen die zijn 
gerelateerd aan de behandeling 

• overige klachten en beperkingen die een 
training mogelijk kunnen beïnvloeden of in 
de weg kunnen staan 

• niveau van lichamelijke activiteit vooraf-
gaand aan de diagnose 

• huidig niveau van lichamelijke activiteit 
• interesse op het gebied van bewegen/sport

Tijdens de intake worden er verder verschil-
lende testen uitgevoerd om uw startniveau  
te bepalen. 
Naar aanleiding van de intake wordt er een 
‘programma op maat’ aangeboden. Hierin  
zitten regelmatig evaluatiemomenten waarin 
de voortgang bekeken wordt.

Na afloop van het trainingsprogramma is het 
belangrijk dat het bewegen/trainen wordt 
volgehouden. Het programma kan voortgezet 
worden in het reguliere beweeg- en sport- 
aanbod of bijvoorbeeld bij Fysiosportief in 
onze praktijk. 


