
ALLE FYSIOTHERAPEUTEN (BIJNA) FYSIEK GESLOTEN? 
FYSIOCENTRUM PAUWENDAAL ZIT 
DIGITAAL VOOR JE KLAAR!

Ben je gedwongen (zo veel mogelijk) thuis te 
blijven vanwege het coronavirus, maar heb je wel 
een fysiotherapeut nodig? Geen probleem, onze
fysiotherapeuten zijn gewoon aan het werk. Ook jij 
kunt gewoon ‘naar de fysiotherapeut’. Plan nu je 
online/telefonisch consult voor fysiotherapeutische 
intake of begeleiding bij ons! Beeldbellen kan nu 
ook! Daarover gaat deze flyer met name. 

Beeldbellen met Fysiocentrum Pauwendaal: 
consult net als in de praktijk. 
Maak je een afspraak voor een online 
fysiotherapie, dan heb je een afspraak met jouw 
fysiotherapeut door middel van beeldbellen. Jij 
en jouw fysiotherapeut kunnen elkaar zien en 
horen in een virtuele behandelkamer. De fysio-
therapeut zit voor jouw klaar, luistert naar jouw 
klachten en behandelt zoveel mogelijk zoals hij of 
zij dat op de praktijk ook doet. Dat zorgt ervoor 
dat een consult uit dezelfde onderdelen bestaat 
als in de praktijk, bijvoorbeeld:
   Je vertelt de fysiotherapeut over jouw klachten.
   Je fysio vraagt jouw bepaalde bewegingen te 
   maken, observeert hoe je beweegt en vraagt je      
   hoe die beweging voelt.
   Jij krijgt advies over bewegingen die je beter   
   wel en beter niet kunt makenen geschikte 
   oefeningen. Via beeldbellen kijkt de 
   fysiotherapeut mee en weet jij zeker dat je het   
   juiste doet.
   Je krijgt antwoord op je vragen en tips om je   
   verder te helpen.
   We geven op maat gemaakte oefenprograma’s 
   mee via PhysiApp. Dit zijn individuele oefen-    
   video’s in HD-formaat met gesproken uitleg. 
   Je kunt herinneringen bekijken, een logboek    
   bijhouden en zelfs overleggen met jouw 
   fysiotherapeut. 

Beeldbellen

De verzekeraar dekt de gebruikelijk 
fysiotherapeutische begeleiding zowel online als 
per telefoon als je aanvullend verzekerd bent. De 
intake is gratis, in de periode dat wij niet op de 
gebruikelijke wijze, fysiek kunnen behandelen. We 
vinden het namelijk belangrijk dat iedereen nu de 
zorg krijgt die hij nodig heeft.

Verzekerde zorg

   Zo werken we samen aan jouw beste resultaat! 



Zo maak je een afspraak voor 
een online beeldbelconsult
Beeldbellen gebeurt alleen op afspraak. 
Dat werkt heel eenvoudig:

1. Bel of mail de praktijk en vraag om een 
    afspraak.

2. Fysiocentrum Pauwendaal meldt jou aan 
    bij Physitrack, ons beeldbelprogramma. 
    Je krijgt een uitnodiging om de cliënten     
    app van  Physitrack gratis te downloaden
    (PhysiApp).

3. Zorg dan dat je op tijdstip van afspraak 
    online bent, zodat jou fysiotherapeut je 
    kan bellen. 

4. Het is belangrijk dat jouw computer, telefoon
    of tablet een camera of webcam heeft, zo
    dat jij niet alleen de fysiotherapeut kunt  
    zien, maar hij jou ook kan zien.

Online training bij 
Fysiocentrum Pauwendaal 
Er zijn door ons videofilmpjes van trainingen en 
oefeningen gemaakt die je op onze Facebookpagina 
kunt vinden. Mogelijk ook geschikt als onderdeel van je 
behandelplan. Like ons, volg de updates, bekijk en doe mee!


