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Fysiotherapie

Voor behoud van uw 
zelfstandigheid



Wij werken dagelijks met mensen die te maken hebben met een (chronische) ziekte of 
aandoening en met mensen die klachten ervaren door het ouder worden. U bent bij ons 
aan het juiste adres als u klachten heeft door bijvoorbeeld Parkinson, een beroerte, MS, 
artrose, osteoporose, COPD of dementie. Maar ook bij revalidatie na een operatie, bij 
een slechte balans, verminderde conditie of andere klachten die samenhangen met het 
ouder worden.

Samenwerking
Om u goed te kunnen behandelen, werken wij nauw samen met verschillende collega’s 
die ook op de locatie aanwezig zijn. Denk hierbij aan de ergotherapeut, logopedist, 
diëtiste, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast werken wij, indien 
nodig, nauw samen met de huisarts. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Waar
Onze faciliteiten zijn geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Zo nodig kan de 
fysiotherapeut ook bij u thuis komen. 

Fysiotherapie Kosten
Vergoeding van de behandeling van de fysiotherapeut is 
afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.
Kijk hiervoor uw polis na. De fysiotherapeuten hebben 
met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

U vindt de fysiotherapeuten op onderstaande adressen:

De fysiotherapeuten van Careyn zijn specialisten in 
het behandelen en begeleiden van de ouder wordende 
mens. Wij kijken naar uw wensen, lichamelijke situatie 
en mogelijkheden. Met adviezen en oefeningen zorgen 
wij ervoor dat u beter kunt bewegen. Careyn Tamarinde

Neckardreef 6
3562 CN Utrecht

Careyn Tuindorp-Oost

Winklerlaan 365
3571 KE Utrecht

Careyn Rosendael

Indusdreef 5
3564 GV Utrecht

Careyn Swellengrebel

Burg. Fockema Andrealaan 100
3582 KV Utrecht

Ook hebben wij diverse beweegactiviteiten voor senioren op de locaties Tamarinde, 
Rosendael en Swellengrebel.

• Plusfit
• Plusfit Aerobics
• Silverfit
• Meer Bewegen Voor Ouderen

Voor meer informatie over deze beweeggroepen kunt u contact opnemen met het 
secretariaat Advies en Behandelcentrum.

Telefoonnummer: 030-2588725

Aanmelden fysiotherapie
Voor aanmelding is een verwijzing niet noodzakelijk. Wel heeft aanmelding met 
verwijzing onze voorkeur.

Telefoonnummer 030–25 88 725, of secretariaat.paramedici@careyn.nl.


