Huisregels
De praktijk hanteert enkele huisregels, zoals het meenemen van
een eigen handdoek, het gebruik van sportschoenen in de trainingsruimte en de zorg voor een goede hygiëne. Daarnaast voldoen we aan de identificatieplicht en controleren we voor
aanvang van de behandeling de verzekeringsgegevens. De
praktijk beschikt over een klachtenprocedure en de privacy
wordt gewaarborgd in verband met de wettelijke verplichting
“Bescherming Persoonsgegevens”.

de behandelend fysiotherapeut. Op verzoek kunt u uw eigen
dossier inzien.

Openingstijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 -18.00 uur.
In onderling overleg is ook behandeling op een ander tijdstip
mogelijk.

Oncologie fysiotherapie biedt verlichting
PhotCord
(Cord Beckmann)

Bereikbaarheid
De praktijk is goed bereikbaar, ook via openbaar vervoer en er
is ruim voldoende parkeergelegenheid.

Annuleren
Behandelingen dienen 24 uur van te voren worden afgemeld.
Met uitzondering van onvoorziene omstandigheden. Bij onevenredig veel afmeldingen houden we het recht voor om de helft
van de gemiste afspraken in rekening te brengen.

praktijkfolder oncologie

Behandelingsafspraak
Behandeling vindt altijd plaats op afspraak.
Vergoeding
De kosten voor oncologiefysiotherapie en oedeemtherapie
worden vergoed via uw zorgverzekeraar. Fysiotherapie Fincken
is een Plus-praktijk en heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Bij oncologiefysiotherapie is altijd een verwijzing
noodzakelijk van huisarts of specialist.
Betalingsvoorwaarden
Mocht er een particuliere nota worden verstrekt dan geldt een
betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
Patiëntenregistratie
Privacygevoelige informatie wordt opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier (EPD), uitsluitend voor eigen gebruik van
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De praktijk voldoet aan
de ISO-HKZ certificering

2. In de herstelfase, knapt de patiënt op en kan zich richten op
herstel. Het oppakken van dagelijkse activiteiten staat centraal. Gevolgen van de behandeling staan dit vaak in de weg.
De oncologiefysiotherapeut stelt in deze fase een bewegingsprogramma op om de conditie weer op te bouwen en
klachten die herstel belemmeren, zoals lymfoedeem of een
bewegingsbeperking van gewrichten, worden behandeld.

Allereerst welkom in onze praktijk!
In deze folder vindt u informatie over de behandelmogelijkheden
voor u als oncologische patiënt, alsmede de huisregels van
onze praktijk. Wij hopen met deze folder dat de fysiotherapeutische behandeling voor u op een plezierige en adequate wijze
zal verlopen.
Fysiotherapie Fincken is sinds 1979 in Roermond gevestigd. In
2011 is de praktijk verhuisd naar het Onze Lieve Vrouweplein.
Deze nieuwe en grote locatie biedt de mogelijkheid om naast de
reguliere fysiotherapeutische zorg ook trainingsprogramma’s
op maat aan te bieden. De hulpvraag van de klant staat bij ons
altijd centraal.
Inleiding
Fysiotherapie Fincken beschikt naast diverse andere specialisaties ook over de specialisatie oncologiefysiotherapie. Kennis en
ervaring in begeleiding van oncologiepatiënten is derhalve ruim
voorhanden. Veel oncologische patiënten hebben bewegingsproblemen als gevolg van kanker of behandelingen hiervan.
Klachten veroorzaakt door kanker
Deze bewegingsproblemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte
zelf of van de medische behandeling (o.a. operaties, bestralingen
en chemotherapie). Lokale fysieke problemen zijn bijvoorbeeld
stug littekenweefsel, verminderde spierkracht, vochtophoping
(oedeem), pijn, vermoeidheidsklachten en verminderde conditie.
Bij oedeemvorming in ledematen of buikregio kunt u via de oncologiefysiotherapeut een beroep doen op de specialistische
kennis van de oedeemtherapeut.

3. In de palliatieve fase wordt duidelijk dat de ziekte niet meer
te genezen is. Kwaliteit van leven, door behoud van conditie
en kracht is nu belangrijk. De oncologiefysiotherapeut begeleidt en adviseert u. Ook in deze fase wordt een specifiek bewegingsprogramma samengesteld.
Oncologie en fysiotherapie:
De oncologiefysiotherapeut is specialist in de behandeling van
de bijwerkingen van kanker. Bij het eerste contact vindt een uitgebreide intake plaats, bestaande uit een gesprek, vragenlijsten
en lichamelijk onderzoek. Aan de hand hiervan wordt vervolgens
gezamenlijk een specifiek behandelplan opgesteld, uitgaande
van uw persoonlijke doelstellingen.
Bij oedeem kan de oedeemfysiotherapeut manuele lymfdrainage,
lymftaping, ademhalingstherapie en zwachtelen toepassen. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over elastische kousen, het
aanmeten ervan, hygiëne en zwachtelen.
Manuele lymfdrainage stimuleert de opname van weefselvocht
door de lymfvaten. Door middel van fibrosegrepen wordt verhard
(litteken)weefsel soepeler. Lymftaping lift de huid op, waardoor
lymfvocht beter wordt opgenomen in de onderliggende lymfvaten.
Deze tapemethode is ook geschikt om verhard littekenweefsel
soepel te maken.
Oncologiefysiotherapie tijdens de 4 behandelfasen
1. In de behandelfase is er na de diagnosestelling sprake van
een operatie, bestraling en/of chemotherapie. In beweging blijven of gaan bewegen is nu belangrijk. De oncologiefysiotherapeut adviseert en begeleidt u hierbij.

4. In de terminale fase nadert het levenseinde. Behandeling is
gericht op zoveel mogelijk comfort via ontspanningsoefeningen, begeleiden bij transfers en ademhalingsoefeningen.
Oefenzaal met professionele apparatuur
Naast de behandelkamers voor individuele behandeling heeft
de praktijk ook een grote, professioneel ingerichte oefenzaal ter
beschikking. Zo kan altijd de aanpak die het beste aansluit bij
de individuele wensen en doelen van de oncologische patiënt
uitgevoerd worden.

