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Maak kennis met de behandelaars van Zorggroep Elde 

Maasduinen. Samen met u zetten wij ons in om u zo veel 

mogelijk vrijheid en eigen regie te bieden, ondanks soms 

blijvende beperkingen. 

Wij staan voor u klaar. Op locatie of bij u thuis. Wij werken nauw 

samen en stemmen behandelingen onderling af. Hierbij hebben 

wij alle aandacht voor u, uw dagelijks leven en uw omgeving.

Kracht van samenwerking
De kracht van onze behandeling is de nauwe samenwerking tussen de behandelaars en 
specialisten onderling, maar ook met uw netwerk, huisarts of specialist. Dit betekent dat 
wij - wanneer nodig en mogelijk - ervoor zorgen dat u in één bezoek bij meerdere behan-
delaars terechtkunt.

Verwijzing van een arts 
Een arts kan u doorverwijzen naar een van onze behandelaren. Dit kan de huisarts zijn 
maar ook een specialist zoals een neuroloog, revalidatiearts of specialist ouderenge-
neeskunde.

Kosten behandeling
Behandelingen zijn veelal opgenomen in de basisverzekering, aanvullende verzekering of 
de Wet langdurige zorg (WLZ). De behandelaars sturen voor de behandeling facturen naar 
uw zorgverzekeraar. Een deel van de kosten kan voor eigen rekening zijn. Wij kijken graag 
mee naar uw specifieke situatie.

Meer informatie? 
U kunt voor vragen contact met ons opnemen via 0411 - 63 40 00 of via zgem.nl.
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Fysiotherapeut
In beweging zijn en blijven is belangrijk. De 
fysiotherapeut behandelt fysieke klachten. Het 
uitgangspunt van de behandeling bij de fysio-
therapeut is het behouden of terugwinnen van 
zelfstandigheid in het dagelijks bewegen. 

Aandachtsgebieden
• Training en begeleiding bij mobiliteit: lopen 

opstaan, valpreventie, etc.
• Advisering bij bedlegerigheid: houding, adem-

haling, etc.
• Training en begeleiding bij herstel: voortzet-

ting behandeling of revalidatie
• Begeleiding bij (re)activatie
• Instructie aan mantelzorg
• Advisering bij loophulpmiddelen

Specialisaties 
• Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

• Cerebrovasculaire aandoeningen (CVA)
• Parkinson(isme)

• COPD
• COVID-19 (Long-COVID)
• Dementiezorg/geriatrie
• Omgaan met amputatie
• Valrisico
• Ondervoeding en sarcopenie
• Medical taping
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Ergotherapeut 
De ergotherapeut is er voor iedereen die zijn 
dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan 
uitvoeren. De ergotherapeut leert u alledaag-
se handelingen opnieuw of op een aangepaste 
manier uit te voeren. We gaan samen praktisch 
aan de slag zodat u weer zelfstandig aan de slag 
kunt.

Aandachtsgebieden
• Advies woningaanpassingen 
• Scootmobiel/elektrische rolstoel training
• Advisering rolstoelen
• Advies bij uitvoeren en organiseren van huis-

houden, hobby’s en werk
• Instructie mantelzorg/zorgverlener 
• Advisering belastbaarheid en belasting
• Advisering zit- en lighouding 
• Advisering zelfzorg

Specialisaties 
• Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

• Cerebrovasculaire aandoeningen (CVA) 
• Parkinson(isme) 

• COPD 
• COVID-19 (Long-COVID)
• Valrisico
• Reuma/Artrose
• Dementiezorg/geriatrie (EDOMAH)

Logopedist 
De logopedist wordt ingezet als u problemen 
heeft met spraak, taal, adem, stem of kauwen 
en slikken. De hulp kan bestaan uit het geven 
van adviezen en voorlichting, het afnemen van 
onderzoeken en het behandelen van een stoornis. 
Wij begeleiden ook uw partner, familieleden of 
verzorgers.

Aandachtsgebieden
• Training/begeleiding bij spraak-, stem- en taal-

problemen bij volwassenen met neurologisch uitval
• Training/advisering bij kauw- en slikstoornissen
• Training/advisering van communicatiehulp- 

middelen
• Begeleiding bij cognitieve communicatie- 

stoornissen 
• Training/advisering bij ademproblemen
 

Specialisaties 
• Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

• Cerebrovasculaire aandoeningen (CVA)
• Parkinson(isme)

• COPD
• COVID-19 (Long-COVID)
• Dementiezorg/geriatrie
• Primair Progressieve Afasie (PPA)
• Perifere aangezichtsverlamming (mimethera-

pie)
• Taalstoornis (afasie en cognitieve communica-

tiestoornis)
• Hoofd-halsoncologie
• Slikstoornissen
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Diëtist 
Gezonde voeding is belangrijk om fysiek fit te 
blijven. De diëtist geeft u informatie en uitleg over 
eten en drinken. Ook in relatie tot gezondheid en 
ziekte. Wanneer u te maken heeft met problemen 
zoals ongewenst gewichtsverlies, problemen bij 
kauwen of slikken, wonden of dementie kan een 
diëtist uitkomt bieden. Wij helpen u de balans te 
vinden tussen lekker én gezond.

Aandachtsgebieden
• Leefstijl- en dieetadvisering
• Gezonde voeding voor ouderen
• Ondervoeding en ongewenste gewichtsveran-

dering
• Kauw- en slikproblemen
• Sondevoeding, drinkvoeding en dieetprepara-

ten
• Diarree en obstipatie

Specialisaties 
• Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

• Cerebrovasculaire aandoeningen (CVA)
• Parkinson(isme)

• COPD
• COVID-19 (Long-COVID)
• Dementiezorg/geriatrie
• Ondervoeding en sarcopenie
• Decubitus en wondgenezing
• Diabetes Mellitus

5

We gaan 
samen  
praktisch  
aan de 
slag.
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