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Afdeling G, ingang Timorlaan

Oncologische Revalidatie
Bewegen en kanker? Dat kan!
U bent van harte welkom in onze praktijk Fysio Ziekenhuis Den Helder,
gelegen in het Gemini Ziekenhuis. Wij bieden u begeleiding bij het
behouden en/of verbeteren van uw conditie tijdens of na de behandeling bij
kanker (tijdens chemotherapie, bestraling, voor of na een operatie).
Wist u dat lichamelijke activiteit:
 het aantal bijwerkingen van de behandeling kan verminderen?
 kan helpen om na de behandeling weer sneller op krachten te
komen?
 kan helpen om u minder vermoeid te voelen tijdens de
behandeling?
 uw zelfvertrouwen kan vergroten en uw concentratie kan
verbeteren?
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U kunt verwachten dat er veel aandacht zal zijn voor het bewegen op eigen
niveau. De voortgang en de duur van de behandeling zullen regelmatig
worden geëvalueerd.
Samenwerking Gemini Ziekenhuis
Wij werken nauw samen met de specialisten en behandelen tevens op
verwijzing van de huisarts. Zonder verwijzing of opname kunt u ook bij ons
terecht (DTF: directe toegankelijkheid fysiotherapie).
Kosten
Fysiotherapie wordt beperkt vergoed. Dit betekent dat we in bepaalde
gevallen genoodzaakt zijn u een nota te sturen.
Een goede aanvullende verzekering voor uw behandelingen is daarom aan
te raden. Bekijk voordat u gaat starten uw verzekeringsvoorwaarden.
Ingang Timorlaan:

Intakegesprek
Uw behandeldoelen en hulpvraag bespreekt u met de fysiotherapeut bij het
intakegesprek.
Onconet
Onze praktijk is aangesloten bij een netwerk voor trainen tijdens
chemotherapie en fysiotherapeutische begeleiding bij kanker. Meer
informatie via www.onconet.nu
Meer informatie?
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen
via de website www.fysioziekenhuisdenhelder.nl of via telefoonnummer:
0223-696418.
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