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fysiotherapie

Fysiotherapie
GGz Centraal,
een vak apart



Introductie
Graag willen wij als fysiotherapeuten van GGz Centraal, 
locatie Veldwijk, een goed beeld geven van onze werkzaamheden, 
mogelijkheden en kwaliteiten.

Doelgroep
De fysiotherapeut behandelt cliënten met acute of chronische 
klachten van het bewegingsapparaat. Vaak betreft het mensen 
met pijnklachten of beperkingen van de mobiliteit. Het gaat om 
patiënten met hart-, vaat- en longproblemen of om orthopedi-
sche en neurologische problematiek. 

Therapie
De therapie bestaat uit oefentherapie, massage, ontspannings-
oefeningen en fysische therapie. Dit heeft tot doel om pijn te 
verminderen en om mobiliteit te verbeteren. 
De therapie is veelal gericht op ‘oefenen’ om zelfstandig om te 
gaan met de klachten. Daarnaast werken we ook preventief om 
mogelijke problemen te voorkomen. 
We hebben specifieke programma’s voor patiënten met 
COPD, conditie- en ontspanningsproblemen, overgewicht, 
parkinson(isme) en bekkenbodemproblematiek.
Daar waar mogelijk werken we met groepen.
Alle nieuwe opgenomen patiënten worden gescreend op beper-
kingen van het bewegingsapparaat.
Ook lenen we hulpmiddelen voor korte duur uit zoals krukken, 
rolstoelen en rollators.



Aanmelden
Een arts kan fysiotherapie voor (uitsluitend) klinisch opgenomen 
patiënten aanvragen via het EZD. Dit kan onder het kopje ‘Aanvraag 
Somatische Revalidatie’. Daarbij dient een begeleidende mail naar 
de afdeling fysiotherapie/Iris v.d. Veen secretariaat gestuurd te 
worden.

Waarin onderscheiden wij ons?
We hebben veel kennis van psychiatrische ziektebeelden en 
beschikken over vaardigheden die nodig zijn bij de omgang 
en behandeling van de doelgroep. Dit in combinatie met onze 
vakkennis maakt dat we psychiatrische patiënten optimaal 
kunnen behandelen. Korte overleglijnen met artsen, paramedici en 

verpleegkundigen zijn daarbij onmisbaar.



Olof Eijbers, Iris van der Veen (secretaresse), Monique Noordijk en 
Lizanne Ganzevles.

Bereikbaarheid
De fysiotherapie is gehuisvest in gebouw ‘De Feithenberg’. 
De openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag
van 8.00 -17.00 uur en woensdag van 8.00 tot 16.00 uur.
Per 1 november tevens op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 
8.30-12.30 uur via telefoonnummer 0341 566382. 
Wilt u rechtstreeks contact met de afdeling fysiotherapie dan kunt 
u bellen naar (0341 5) 66382 / 66383 of mailen naar 
fysiotherapieveldwijk@ggzcentraal.nl.
.
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