Fysiotherapie
en
Ritmische Massage
Antroposofische Fysiotherapie is een
uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en
is gebaseerd op het antroposofische
mensbeeld dat door Rudolf Steiner rond de
vorige eeuwwisseling is ontwikkeld.

Voorbeelden van indicatiemogelijkheden zijn:
Posttraumatische stoornissen
• Psychosomatiek
• Vitaliteitproblemen
(uitputting, burn-out)
• Slaapproblemen
•

On

lichaam, ziel en geest. Omdat de mens een
wezen in ontwikkeling is, zijn ver-storingen
van het onderlinge evenwicht onvermijdelijk.
Wanneer de ritmische processen niet in
onwel zijn.
Daardoor zijn er vele indicatiemogelijkheden, naast alle klachten van het steun – en
bewegingsorganisme.

Ritmische massage wordt gegeven door
fysiotherapeuten die na hun reguliere
opleiding
een
aanvullende
opleiding
antroposofische fysiotherapie
hebben
gedaan.

Rob van Dord is aangesloten bij:
•

In deze visie is de mens een eenheid van

balans zijn kan dit zich uiten in ziekte of

Opleiding

Na iedere massagebehandeling wordt nagerust. Warmte speelt een belangrijke rol
bij het op gang brengen van velerlei
processen. Evenals speciaal bereide oliën
en zalven die een belangrijk onderdeel in
het geheel van de behandeling vormen.
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Behandelruimtes

Vergoeding

Rob van Dord is werkzaam op de begane
grond in ons pand op Rijn en Schiekade 13.

Bij elke verzekeraar heb je nog steeds
recht
op
een
vergoeding
voor
fysiotherapie, als je daarvoor aanvullend
verzekerd bent.
Wel is het zo dat bij niet gecontracteerde
zorgverleners veel verzekeraars maar een
deel vergoeden. In de meeste gevallen ligt
de vergoeding tussen de 70 en 100% van
de declaratie.
Restitutiepolissen vergoeden over het
algemeen het hele bedrag. Wil je zeker
weten of de behandeling wordt vergoed en
hoeveel je vergoed krijgt, neem dan
contact op met je verzekeraar.

Zij hebben hier twee behandelkamers.

Antroposofische Fysiotherapie wordt
uitsluitend gegeven door erkende fysiotherapeuten die na hun reguliere
opleiding
een
aanvullende
antroposofische opleiding hebben gevolgd
in Nederland of Duitsland.
Ze zijn werkzaam in een eigen praktijk of
in een antroposofisch gezondheidscentrum, maar ook in ziekenhuizen,
verpleeghuizen, in de psychiatrie en in
instellingen voor geestelijk gehandicapten.
Indien noodzakelijk is ook thuisbehandeling mogelijk.
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