Logopedie
Communiceren,
eten
en
drinken
zijn
basisbehoeften. Als u daar een beperking in
ervaart, kan dat grote gevolgen hebben voor uw
functioneren en persoonlijk welbevinden. Onze
logopedisten
onderzoeken,
behandelen
en
begeleiden u bij problemen op het gebied van
communicatie, stem, spraak, taal, adem en slikken.

Logopedische behandeling
De logopedist brengt met u (en uw familie) uw
problemen in kaart en stelt in overleg met u (en
uw familie) een behandelplan op. Onze
logopedisten zijn gespecialiseerd in neurologische
aandoeningen (zoals Parkinson, CVA, dementie en
MS) en ademproblemen zoals hyperventilatie en
chronische hoest.
We staan geregistreerd in ParkinsonNet, MS Net
en het NVLF register Afasie.

Vergoeding
U kunt bij de logopedie terecht via een verwijzing
van een arts. Met enkele zorgverzekeraars hebben
wij afspraken dat wij zonder verwijzing kunnen
behandelen (zgn. Direct Toegang). Voor
behandelingen logopedie aan huis is altijd een
verwijzing nodig. Logopedie wordt vergoed vanuit
de Basisverzekering. Wel wordt hiervoor het eigen
risico aangesproken.

Loketfunctie
La Providence is de spil op het gebied van Wonen,
Welzijn en Zorg in de omgeving Grubbenvorst. Er
vinden continue veranderingen plaats in regelgeving
waardoor het onmogelijk is van alles op de hoogte te
zijn en te blijven. Denk aan aanvragen over indicaties
WLZ - WMO, eigen bijdrage, voor welke zorg kunt u
waar terecht, enz. Daarom is het mogelijk contact op
te nemen met onze Cliëntenservice,
voor alle
mogelijke vragen over Wonen, Welzijn en Zorg.

Cliëntenservice
Tel: 077-35 55 628
Van ma t/m vrij 8.30 – 12.30 uur of
clientenservice@laprovidence.nl

Behandelcentrum La Providence
Voor alle behandelingen kunt u zich aanmelden via
tel.: 077-35 55 666.
behandelcentrum@laprovidence.nl
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
telnr.
077-35 55 656
faxnr.
077-35 55 657
email:
info@laprovidence.nl
internet:
www.laprovidence.nl

Behandelen
AdviesCentrum

In ons Behandel- en adviescentrum kunt u terecht
voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.
Maar ook voor vragen over wonen, welzijn en
zorg.
Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied
van ouderen en hebben gespecialiseerde teams
voor mensen met dementie en de ziekte van
parkinson. Wij bekijken samen met u hoe de zorg
het beste aansluit bij uw vraag en geven advies en
tips aan mantelzorgers.
Daarnaast kunt u terecht voor adviezen en
behandeling met betrekking tot valpreventie. De
fysio- en ergotherapeut begeleiden u tijdens het
valpreventie-programma.
U bent welkom in onze praktijk. Op indicatie van
de huisarts is therapie aan huis ook mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden.
Onze therapeuten werken multidisciplinair, dat wil
zeggen dat de verschillende therapeuten, waar
nodig, onderling overleg hebben met elkaar om u
zo goed mogelijk te helpen.

Fysiotherapie

Ergotherapie

Onze fysiotherapeuten onderzoeken, adviseren en
behandelen klachten van uw houding en/of het
bewegingsapparaat.

Alles kunnen doen zoals u gewend bent, lijkt zo
vanzelfsprekend. ’s Ochtends opstaan en uzelf
aankleden,
uw
eigen
maaltijd
bereiden,
boodschappen doen en uw hobby’s uitvoeren. Totdat
uzelf of uw naasten opmerken dat het allemaal niet
meer zo vanzelfsprekend is.

Fysiotherapeutische behandeling
De eerste behandeling wordt gestart met een
vraaggesprek waarna een (lichamelijk) onderzoek
plaatsvindt om uw klachten zo goed mogelijk in
beeld te krijgen. Aan de hand van de hulpvraag, het
vraaggesprek en het (lichamelijk) onderzoek wordt er
een individueel behandelplan opgesteld.
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in:
neurologische aandoeningen (zoals Parkinson, CVA)
dementie en geriatrie, oedeemtherapie, amputaties,
fracturen, valpreventie, tapen (bijv. bij hooikoorts,
sportblessures, rug- en schouderklachten), hart- en
longaandoeningen, nieuwe heup- en knierevalidatie,
looptraining bij etalagebenen en handfunctietraining.
Wij hebben oefengroepen voor 65+ waarin een op
maat gemaakt oefenprogramma wordt aangeboden.

Vergoeding
U kunt bij de fysiotherapie terecht via een verwijzing
van een arts of via directe toegankelijkheid (zonder
verwijzing) waarbij wij een screening uitvoeren. De
vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Ergotherapeutische behandeling
De behandeling is gericht op het vergroten van
mogelijkheden waardoor u zo zelfstandig en veilig
mogelijk kunt functioneren. Dit kan zijn op het
gebied van zelfverzorging, uitvoering van werk of
school, huishouden, hobby’s en vervoer.
Onze ergotherapeuten kunnen ook samen met u
kijken hoe uw woon- en/of werkomgeving aangepast
kan worden, waardoor u zelfstandiger kunt
functioneren. Daarnaast ondersteunen wij bij
contacten met de WMO (bijvoorbeeld bij een
aanvraag
scootmobiel,
traplift
of
woningaanpassingen).

Vergoeding
U kunt bij de ergotherapie terecht via een verwijzing
van een arts of via directe toegankelijkheid. Iedereen
heeft vanuit de basis zorgverzekering recht op 10 uur
ergotherapie per kalenderjaar. Wel wordt hiervoor
het eigen risico aangesproken.

