
Behandelcentrum
Frankelandgroep

fysiotherapie, ergotherapie, 

logopedie, diëtetiek

Wanneer komt u in aanmerking 
voor behandeling?

Elke senior in Schiedam en Vlaardingen kan, met of zonder 

verwijzing van de huisarts of specialist, in aanmerking 

komen voor de paramedische zorg van ons behandel-

centrum. U kunt hiervoor contact opnemen met ons 

afsprakenbureau (zie contactgegevens).

Weet u niet welke zorg voor u het beste is? Dan kunt u (of 

uw huisarts) bij ons een adviesconsult aanvragen. 

Wij bespreken dan samen met u welke problemen u in het 

leven van alledag tegenkomt. Vervolgens krijgt u advies 

over welke behandeling het beste bij u past.

Worden de kosten vergoed?

De kosten voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 

diëtetiek worden vergoed vanuit de basisverzekering (u 

betaalt hiervoor een verplicht eigen risico) en/of aanvul-

lende verzekering. Let op: voor ergotherapie, logopedie 

en diëtetiek eist uw zorgverzekeraar in veel gevallen een 

verwijzing van uw huisarts of specialist. U kunt in uw 

polisvoorwaarden nalezen voor welke vergoeding u in 

aanmerking komt.

Contactgegevens

Sint Liduinastraat 10

3117 CS Schiedam 

010 - 426 49 25 

info@frankelandgroep.nl 

Wat willen we met de  
behandeling bereiken?

Doel van de behandeling is om, samen met u, te kijken 

hoe we uw klachten kunnen verminderen of verhelpen. 

Ook kunnen we u vaardigheden aanleren als beperkingen 

blijvend zijn. 

Zoals u van de Frankelandgroep mag verwachten, zijn 

we vakkundig en betrouwbaar. We zijn onder andere 

aangesloten bij ParkinsonNet; het landelijk netwerk van 

zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen 

en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson. 

Daarnaast zijn onze geriatriefysiotherapeuten gespeciali-

seerd in de zorg voor kwetsbare ouderen.

In onze praktijk of aan huis

Het behandelcentrum van de Frankelandgroep beschikt 

over locaties met een behandelruimte in Schiedam 

(Frankeland, Harg-Spaland en Schiewaegh) en in 

Vlaardingen (Vaartland). Vaartland heeft naast een 

oefenzaal ook een fitnessruimte en Frankeland heeft een 

fitnessruimte en zwembad.

Onze ergotherapeut komt voor de behandeling met name 

bij u aan huis. De overige behandelaren kunnen u aan 

huis behandelen indien u om medische redenen niet in 

staat bent om naar één van onze praktijken te komen.

www.frankelandgroep.nl



Wat kunnen we u bieden?

Fysiotherapie 
De fysiotherapeut helpt u bij: 

•  beperkingen bij het bewegen en pijnklachten van 

spieren en gewrichten 

•  beperkingen ten gevolge van een ziekte/aandoening 

zoals reuma, CVA, ziekte van Parkinson, artrose en 

andere spier- en gewrichtsaandoeningen 

•  revalidatie na bijvoorbeeld een knie-of heup operatie 

•  complexe problematiek, waaronder multimorbiditeit 

(twee of meer chronische ziekten tegelijk) 

•  het in beweging komen en in beweging blijven 

•  het aanvragen en begeleiden van orthesen, prothesen 

en orthopedische schoenen

 

Ergotherapie 
De ergotherapeut helpt u bij: 
• beperkingen bij het uitvoeren van zelfzorgtaken, zoals 

wassen, aankleden en uitkleden
• overige dagelijkse handelingen, zoals het uitvoeren van 

hobby’s, werk, telefoneren en schrijven

• beperkingen op het gebied van mobiliteit, bijvoorbeeld de 

aanvraag van een rolstoel of scootmobiel

• problemen met zitten, zoals scheef zitten en pijnklachten

Van harte welkom!

Heeft u een ziekte/aandoening die gepaard gaat met 

klachten of beperkingen? Of kunt u zich door het ouder 

worden wat minder makkelijk zelfstandig redden? Het 

behandelcentrum van de Frankelandgroep kan u in zo’n 

situatie ondersteunen.

In deze brochure stellen wij ons graag aan u voor en geven 

wij u informatie over de mogelijkheden.

Wie zijn wij?

Ons behandelcentrum bestaat uit een deskundig team van 

behandelaren. Zij zijn gespecialiseerd in paramedische 

zorg voor zelfstandig wonende senioren in Schiedam en 

Vlaardingen. Onder paramedische zorg verstaan we fysio-

therapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Het behandelcentrum is kleinschalig van opzet. We werken 

met een vast team van behandelaren, die nauw met elkaar 

samenwerken. Waar nodig kunnen we u direct doorver-

wijzen naar een andere behandelaar en de behandelingen 

onderling op elkaar afstemmen.

• woningaanpassingen, bijvoorbeeld beugels in de bad

kamer

• beperkingen die u ondervindt bij het uitvoeren van 

huishoudelijke taken.

Logopedie 
De logopedist helpt u bij: 

•  beperkingen die u ondervindt tijdens het eten en 

drinken; moeite met kauwen, (ver)slikken of 

speekselverlies

•  taalproblemen; moeite met het verwoorden van uw 

gedachten, schrijven en begrijpen of lezen van taal

•  spraakproblemen; slecht verstaanbaar zijn

•  stemproblemen; hese/schorre stem of een zacht 

stemgeluid

Diëtetiek 
De diëtist kan u adviseren op het gebied van:

•  juiste voeding bij specifieke ziektebeelden, waaronder 

diabetes mellitus, de ziekte van Parkinson, 

COPD en decubitus

•  ongewenste gewichtstoename of –afname

•  juiste voeding als zich problemen voordoen met 

kauwen en slikken


