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Vergoedingen

 Beweegadvies
De consulten voor beweegadvies worden, afhankelijk van 
uw ziektekostenverzekering, uit uw aanvullende verzekering 
vergoed. Lees hiervoor de polisvoorwaarden. Heeft u geen 
aanvullende verzekering of geen fysiotherapie in uw pakket,
dan komen de consulten voor eigen rekening.

 Beweegprogramma
De kosten voor een beweegprogramma worden door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed. We helpen u graag met het nakijken 
of dit ook voor u het geval is.

Samenwerking huisarts en fysio
Regelmatige lichaamsbeweging bevordert de kwaliteit van leven 
en is goed voor de gezondheid. Daarom werken huisartsen en 
fysiotherapeuten veel samen om patiënten zo goed mogelijk in 
conditie te houden. Matige lichamelijke activiteit zoals fietsen of 
stevig wandelen heeft al een gunstig effect op de gezondheid,
als dit tenminste regelmatig wordt gedaan. Het kan direct of 
indirect het risico op ziekten verlagen.
Intensieve lichamelijke activiteit zoals hardlopen, voetballen en 
tennis bevordert de conditie van hart en longen, de zogenaamde 
cardiorespiratoire fitheid. 

Zekerheid over kwaliteit
Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers is HKZ- en
PLUS–gecertificeerd, waardoor de praktijk voor de meeste 
zorgverzekeraars een voorkeursaanbieder is voor fysiotherapeutische 
zorg. Dit betekent dat u verzekerd bent van kwaliteit en de beste zorg. 
Bij het samenstellen van onze beweegadviezen en -programma’s 
volgen wij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
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Bewegen?
Gewoon doen!

Je voelt je goed
als je beweegt
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Uw huisarts of praktijkondersteuner heeft u naar 
de fysiotherapeut verwezen omdat u niet genoeg 
beweegt. Dit kan allerlei fysieke of mentale oorzaken 
hebben. Wij brengen uw lichamelijke conditie in kaart 
en helpen u om weer lekker in beweging te komen. 
Dat kan door een persoonlijk beweegadvies,
door het volgen van een beweegprogramma
of een combinatie hiervan.

Doe het gewoon.
Want je voelt je goed
als je beweegt!              

Beweegadvies
Beweegt u niet genoeg en weet u niet hoe u moet beginnen om 
meer te bewegen? De fysiotherapeut helpt. Wij onderzoeken uw 
lichamelijke conditie en spierkracht. Daarna bekijken we samen 
wat u kunt doen om lichamelijk actiever te worden. Dit kan een 
eenmalig advies zijn om u op weg te helpen, maar ook een 
kortdurend of langdurend traject als u meer begeleiding nodig 
heeft. Daarnaast kunt u meedoen aan een beweegprogramma.

Eenmalig advies (1 consult)
De fysiotherapeut neemt een aantal fitheidstesten bij u af, 
om te kijken hoe uw fysieke conditie is en wat uw lichamelijke 
mogelijkheden en beperkingen zijn. Daarna spreekt hij met u 
over uw wensen en ideeën over sport en beweegactiviteiten. Zo 
ontstaat er een persoonlijk en op maatgemaakt advies met tips om 
u op weg te helpen.

nemen we fitheidstesten af en werken we samen met u aan het 
ontwikkelen van een actieve leefstijl. Aan het eind van het traject 
krijgt u een beweegadvies op maat. Wilt u nog meer begeleid 
bewegen? Doe dan in groepsverband mee aan één van onze 
beweegprogramma’s.

Beweegprogramma
Bij Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers kunt u meedoen aan 
diverse beweegprogramma’s. Een beweegprogramma is bedoeld 
voor mensen met een chronisch fysieke aandoening zoals COPD, 
coronaire hartziekte, diabetes en artrose of een vergrote kans 
hierop. Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren 
bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven beter in 
conditie, bewegen heeft een positieve invloed op de bloeddruk 
en het cholesterolgehalte en bovendien verkleint het de kans op 
overgewicht. Verder blijven uw botten langer sterk en werkt uw 
spijsvertering beter. U voelt zich energieker, kunt gemakkelijker 
ontspannen en bent daardoor beter bestand tegen stress.
Voldoende lichaamsbeweging verhoogt uw kwaliteit van leven.

Bewegen op maat
Wij stellen een beweegprogramma samen dat helemaal op uw 
persoonlijke situatie en wensen is afgestemd. Eerst nemen we een 
aantal fitheidstesten af en doorlopen we een vragenlijst. Zo zien 
we wat uw fysieke mogelijkheden zijn en aan de andere kant welke 
dagelijkse activiteiten voor u lastig zijn. Vervolgens kiezen we het 
juiste beweegprogramma en stellen we samen behandeldoelen 
vast. U volgt het programma in groepsverband met mensen die 
een vergelijkbare aandoening of conditie hebben. Zo kunt u elkaar 
stimuleren en ervaringen delen. Het programma is geslaagd als de 
behandeldoelen zijn behaald en als u weet hoe u zelfstandig uw 
actieve leefstijl kunt onderhouden, bijvoorbeeld door deel te nemen 
aan sport- en beweegactiviteiten bij u in de buurt.

Kortdurend traject (maximaal 6 consulten)
U heeft niet veel sport- en beweegervaring en wilt wat hulp om 
actiever te worden. Na een aantal fitheidstesten gaan we samen met 
verschillende soorten oefeningen aan de slag. Hierdoor ervaart u wat u 
kunt en welke vormen van bewegen bij u passen. We wijzen u ook op 
beweegactiviteiten in de buurt. Zo start u uw nieuwe actievere leven op 
de beste manier!

Langdurend traject (maximaal 12 consulten)
Wilt u meer zelfstandig bewegen, maar is uw fysieke conditie een 
belemmering om zelfstandig te gaan bewegen? 
Hierbij kan het zijn dat een chronische aandoening ten grondslag 
ligt aan uw verminderde lichamelijke conditie. Ook voor mensen met 
mentale problemen zoals een depressie of burn-out, voor mensen 
met overgewicht of voor ouderen is het langdurend traject zeer 
geschikt om weer in beweging te komen. Wij helpen u met gerichte 
training om uw conditie en spierkracht weer op te bouwen. Ook leert 
u hoe u zelf aan uw conditie kunt blijven werken. Tijdens dit traject 

De fysiotherapeut,
specialist in beweging


