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Effectief
Vergoeding
Ergotherapie zit voor 10 uur per
kalenderjaar in uw basispakket van
uw zorgverzekering.
Oefentherapie Cesar wordt vergoed
uit uw aanvullende zorgverzekering.
Wanneer u na het lezen van deze folder
geïnteresseerd bent in het ”looptraining
voor senioren” programma dan kunt u
contact opnemen met:

Praktijk voor Oefentherapie
Cesar Best-Oirschot
Jacob van Ruysdaelstraat 1
5684 ER Best T 0499-396979
E info@oefentherapiecesarbest.nl
I www.oefentherapiecesarbest.nl
Praktijkadres Oirschot:
De Loop 67 5688 EW Oirschot

Ergotherapie Best-Oirschot
Telefoonnummer: 06-13702923
Praktijk Oefentherapie
Cesar Best-Oirschot
Telefoonnummer: 0499-396979

Ergotherapie Best-Oirschot
Nazarethstraat 173 5683 AK Best
T 06-13702923 E info@ergobest.nl
I www.ergobest.nl
Praktijkadres Oirschot:
De Loop 42 5688 EW Oirschot
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Merkt u dat u minder goed kunt lopen?
Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw
benen af? Komt u moeilijker uit een stoel of uit bed?
Raakt u wel eens uit balans?
Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren
van uw lichaam. Door het ouder worden of door een
ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet
meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, wassen,
aankleden of huishoudelijke activiteiten worden
dan moeilijker. De kans op vallen neemt toe.
Het ”looptraining voor senioren” programma
biedt uitkomst.

Wie zijn wij?
Het ”looptraining voor senioren”programma
wordt gegeven door Ergotherapie Best-Oirschot en
praktijk voor Oefentherapie Cesar Best-Oirschot.

Doelgroep
Het programma is bedoeld voor zelfstandig
wonende senioren die steeds meer moeite
krijgen met lopen. Dit kan een gevolg zijn
van een lichamelijke beperking. Maar ook een
verminderde spierkracht, conditie en balans
kan problemen geven bij het lopen.
Onderzoek “Looptraining voor senioren”
Er wordt in dit
programma onderzoek gedaan d.m.v.
een huisbezoek,
vraaggesprek en
een lichamelijk
onderzoek naar
loopproblemen.
Met deze gegevens
komen we tot de
best passende individuele behandeling.
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De behandeling bestaat uit:
• Huisbezoek(en) door een ergotherapeut om
het lopen in de thuissituatie te verbeteren.
• Adviseren over het verbeteren van het lopen
tijdens het dagelijkse leven.
• Adviseren over eventuele hulpmiddelen.
• Looptraining door oefentherapeut Cesar.
• Spierkracht- en balansoefeningen om thuis
te oefenen.
Wanneer er uit onderzoek andere problemen
naar voren komen werken wij samen met de
praktijken podotherapie Brons, fysiotherapie
Meesters en Psychologen praktijk Peeters in het
samenwerkingsverband ‘Arcus’.
(www.arcusbest.nl)

