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Attent Zorg en Behandeling 
Eerstelijns fysiotherapie Tertzio 

 

 

Informatie 
Wilt u zorg aanvragen, hebt u vragen over onze zorgverlening, wilt u 

weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten of 

wilt u weten wat Attent Zorg en Behandeling nog meer voor u kan 

betekenen? Bezoekt u dan onze website 

www.attentzorgenbehandeling.nl of neem contact op met het 

Attentiepunt 0800 28 83 689. 

 

 

 

 

Contact 
Tertzio     

Bachstraat 29 

6661 CP Elst    

T 088 990 20 00 / 0481 427 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al onze fysiotherapeuten zijn BIG 

geregistreerd en aangesloten bij het 

kwaliteitsregister van het KNGF. 

. 

 

 

Met ingang van 1 januari 2013 is er 3 uur 

dieetbehandeling per jaar opgenomen in de 

basisverzekering. 

 

 

 
 
Eerstelijns fysiotherapie Tertzio 
Wanneer u in uw dagelijks leven op het gebied van bewegen 

beperkingen ervaart, bijvoorbeeld door pijn, verminderde kracht of 

conditie, dan kunt u bij ons terecht. 

 
Wat kunnen onze fysiotherapeuten voor u betekenen? 
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van de 

ouder wordende mens. Dat wil zeggen dat wij een goed oog hebben 

voor uw belastbaarheid en welke vormen van therapie voor u van 

belang zijn. Behandeling zal gericht zijn op het verminderen van uw 

klachten tijdens het bewegen in het dagelijks leven. Op die manier 

kunt u uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven bevorderen. 

 

U kunt onze hulp bijvoorbeeld inschakelen bij: 

 Problemen met bewegen, zoals opstaan, gaan zitten, lopen, 

traplopen. 

 Verminderde algehele conditie en/of spierkracht na ziekte of 

operatie , bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie. 

 Begeleiding en behandeling bij aandoeningen zoals een 

herseninfarct, de ziekte van Parkinson, artrose/reuma, hart – en 

vaatproblemen. 

 Pijnklachten van gewrichten en spieren. 

 Valpreventie , begeleiding na een val of valangst. 

 Oedeemtherapie/ lymfdrainage. 

 Problemen met bewegen die zijn ontstaan vanwege een dementie. 

 

Na het maken van een afspraak volgt een intake en een onderzoek. In 

samenspraak met u stellen we een behandelplan op, passend bij uw 

hulpvraag. Tevens kunnen wij voorlichting geven omtrent uw klachten 

aan u en eventuele familieleden en/of mantelzorgers.  

 

Waar nodig wordt samengewerkt met andere disciplines zoals 

ergotherapie. U kunt hierbij denken aan overleg over eventueel in te 

zetten hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning. 

 

 

Huisbezoeken 
Als u niet in staat bent naar het behandelcentrum te komen, of wanneer 

het passend is bij de behandeling, kunnen wij ook aan huis behandelen. 

Dit moet dan wel op de verwijzing van huisarts of specialist zijn vermeld. 

 

 

Vergoeding 
Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Het is 

verstandig om contact op te nemen met  uw zorgverzekering om te 

kijken hoeveel behandelingen er worden vergoed. 

 

 

Afspraak maken 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de 

receptie van Tertzio. Zij zorgen ervoor dat uw vraag in behandeling wordt 

genomen. T 088 990 20 00/ 0481 427 900 

 

 

 


