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REVALIDATIE 
THUIS



REVALIDATIE THUIS
Gezond, veilig en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in je eigen 

woonomgeving is voor veel mensen een belangrijk streven. Helaas kan dit door een zware 

operatie, een ongeval of een ziekte wel eens een probleem worden. Dit probleem kan 

tijdelijk zijn (bijvoorbeeld na een operatie voor een nieuwe heup of knie) maar ook blijvend 

(bijvoorbeeld na een beroerte, bij MS of Parkinson). 

Onze praktijk in Bemmel is optimaal ingericht voor revalidatie, maar indien het voor jou 

niet mogelijk is om daar te komen dan is er Revalidatie Thuis. Samen met de fysiotherapeut 

ga je in je eigen vertrouwde omgeving aan de slag met als doel om je beter te kunnen 

laten functioneren in het dagelijks leven of de eerste stappen in je revalidatie te maken.

 

SPECIALISTISCH WERK
Het thuis revalideren vraagt om specialistische begeleiding. Vaak zijn er meerdere factoren die 

van invloed zijn op het herstel. Maar ook een goede afstemming met bijvoorbeeld de thuiszorg, 

mantelzorgers en andere zorgverleners is belangrijk voor een goed resultaat. Daarom werken 

wij intensief samen met onder andere de Buurtzorg, huisartsen, de revalidatie-artsen van 

Klimmendaal en de diverse specialisten van het CWZ, Rijnstate, Maartenskliniek en Radboud. 

Daarnaast zijn we aangesloten bij ParkinsonNet, het eerstelijns team NeuroRevalidatie 

Thuis, de CVA ketenzorg Arnhem-Nijmegen en het MS netwerk Arnhem-Nijmegen. 

VERGOEDING
Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Hoeveel behandelingen er worden ver-

goed is afhankelijk van de reden van revalidatie. Voor Revalidatie Thuis stelt de zorgverze-

keraar de voorwaarde dat je door een medische reden niet in staat bent om naar de prak-

tijk te kunnen komen. Uit de verwijzing van de huisarts of specialist moet deze noodzaak 

blijken. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN REVALIDATIE THUISS

• professionele fysiotherapeutische begeleiding, voor als je niet naar de 

praktijk kan komen

• de in eigen omgeving aangeleerde oefeningen zijn direct te gebruiken 

in het dagelijks leven

• revalideren thuis kost minder energie omdat je niet hoeft te reizen

• de eerste stappen in je revalidatie te maken en je beter te kunnen laten 

functioneren in het dagelijks leven

JOUW FYSIOTHERAPEUT
Bij Fitpunt wordt Revalidatie Thuis uitgevoerd door Karin Coeymans en Angelique Grootfaam. 

Beiden zijn ervaren fysiotherapeuten en gespecialiseerd in revalidatie en revalidatie thuis. 

Zij werken in de gehele gemeente Lingewaard en het gebied van Arnhem-Zuid en Elst.

Karin

“Ik kan in de thuissituatie direct de 

problemen signaleren die men daar 

tegenkomt en daarvoor een oplossing 

aanbieden.”

Angelique

“Met kleine veranderingen 

kunnen we vaak een groot 

effect bereiken.”


