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De behandelingen voor uw
gezondheid en welzijn
Als u lichamelijke klachten heeft, wilt u
vertrouwde en deskundige hulp bij u in de
buurt. Het is prettig als u bij behandelaars
terecht kunt die gespecialiseerd zijn in
behandeling van ouderen. Die begrijpen dat
ouder worden beperkingen met zich mee kan
brengen, maar ook weten dat u graag zo
zelfstandig en onafhankelijk mogelijk blijft.
Bij de behandelcentra van Stichting Elisabeth
krijgt u de behandeling en begeleiding om
zo snel mogelijk weer zelfstandig te zijn.
Stichting Elisabeth heeft op vrijwel elk
gebied gespecialiseerde behandelaars die
u graag en goed helpen. U kunt rekenen op
de behandeling en begeleiding van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten,
diëtisten, psychologen en specialisten
ouderengeneeskunde. Als het nodig is, kunt
u bepaalde behandelingen ook thuis krijgen.
Behandeling volgens het ‘one stop shop’-model
Bij onze behandelcentra werken we volgens
het ‘one stop shop’-model. Dat betekent dat
u waar mogelijk aaneengesloten verschillende
onderzoeken en behandelingen krijgt. In één
afspraak worden uw klachten op een breed
terrein bekeken, zonder dat u daarvoor aparte
afspraken hoeft te maken. De behandelaren

werken in teamverband. Ze kijken met elkaar
mee om klachten of ongemakken vroegtijdig
te zien of te voorkomen. Door samen te
werken met andere specialisten, kunnen zij
u de best mogelijke behandeling geven.
Bij de behandelcentra van Stichting Elisabeth
werken verschillende behandelaars:
Fysiotherapeut
Als bewegen niet meer zo makkelijk gaat,
werken onze fysiotherapeuten met u om
klachten te verhelpen of u te leren omgaan
met beperkingen. Bijvoorbeeld bij stijfheid,
minder kracht in uw lichaam, evenwichtsstoornissen of ademhalingsproblemen. Ze gaan
ook samen met u aan de slag om klachten in
de toekomst te voorkomen. De behandeling,
therapie en adviezen zijn precies afgestemd
op uw wensen en mogelijkheden en helpen
u zo goed mogelijk bewegen.
Ergotherapeut
Onze ergotherapeuten helpen u als u (tijdelijk)
moeite heeft met de dagelijkse handelingen.
Zij zorgen ervoor dat u met minder klachten
en minder beperkingen uw gewone leven
kunt leiden. U krijgt een oefenprogramma om
soepeler te kunnen bewegen of u leert anders
bewegen. De ergotherapeuten kunnen u ook
adviseren over hulpmiddelen of woningaanpassingen.

Hoe vraagt u behandeling of begeleiding aan?
Als u een afspraak wilt maken met een van de behandelaars, kunt u rechtstreeks contact
opnemen met het afsprakenbureau. Wij zorgen er dan voor dat u snel terecht kunt. Soms is een
verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Of alle kosten voor de behandeling voor u vergoed
worden, hangt af van uw zorgverzekering. U kunt 076 - 53 18 801 bellen of een e-mail sturen naar:
behandelcentrum@elisabethbreda.nl

Diëtist
De juiste voeding en meer bewegen: dat helpt
bij het lang gezond en energiek blijven. Onze
diëtisten adviseren u bij voedingsproblemen
en helpen u gezonder te eten. Zij zijn ook
gespecialiseerd in medische klachten zoals
diabetes, darmproblemen of als u bijvoorbeeld
vergeet te eten.

Specialist ouderengeneeskunde
Als u ouder wordt, kunt u meer last krijgen
van beperkingen of ongemakken. Onze
specialisten ouderengeneeskunde zijn
deskundig in specifieke klachten en ziektes
van ouderen, maar kijken ook naar de gevolgen
die die klachten voor u hebben. Wat kunt u
wel en niet en welke invloed heeft dat op uw
dagelijkse leven en uw welzijn?

Logopedist
Als u spraak-, taal- of hoorproblemen heeft
of moeite met slikken en ademhalen, kunt u
op de hulp van onze logopedisten rekenen.
Het team logopedisten is erin gespecialiseerd
problemen met communicatie te voorkomen,
te verminderen of te verhelpen.
Psycholoog
Onze gezondheidszorg psycholoog helpt u bij
het omgaan met grote veranderingen in het
leven. Heeft u psychische klachten, moeite
met rouwverwerking of met het verlies van
zelfstandigheid of lichamelijke functies, bent u
vaak somber of kosten contacten met anderen
u meer moeite? De psychologen van Stichting
Elisabeth ondersteunen u en uw omgeving
persoonlijk en deskundig.

“Voor alle vragen over behandeling
kan ik terecht bij Stichting Elisabeth.”

Stichting Elisabeth: altijd dichtbij
Stichting Elisabeth biedt al bijna 200 jaar
zorg, behandeling en ondersteuning aan
ouderen in en om Breda voor een zelfstandig,
gezond, veilig en comfortabel leven. Dat doen
we met ruim duizend gespecialiseerde en
betrokken medewerkers op vijf locaties bij
u in de buurt. We bepalen samen welke hulp
u wenst en nodig heeft. Alles wat wij doen
en bieden is erop gericht u in uw dagelijkse
leven te ondersteunen. Stichting Elisabeth
biedt persoonlijke en passende zorg voor elke
situatie en levensfase en helpt u onafhankelijk
en sociaal actief te blijven.

Wilt u meer weten over behandeling bij Stichting Elisabeth?
Wilt u meer weten over behandeling bij Stichting Elisabeth in Breda?
U vindt veel informatie op onze website: www.elisabethbreda.nl
Heeft u een specifieke vraag of wilt u een afspraak maken over uw behandeling of die van
een familielid? Neem contact op met onze medewerkers. Zij beantwoorden uw vragen graag.
Bel 076 - 53 18 801 voor meer informatie of om een afspraak te maken.
Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
U kunt een e-mail sturen:
behandelcentrum@elisabethbreda.nl
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