
Ook bekend 
als chronische 

longziekten

Long-
fysiotherapie
Voor mensen met door astma en/
of COPD veroorzaakte klachten

Informeer bij
uw therapeut
naar de juiste

locatie

Aanmelden
U kunt zich van  maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur zowel telefonisch op 
(0313) - 414 866 als persoonlijk aanmelden bij 
onze secretaresse. Ook kunt u natuurlijk een 
mail sturen naar info@fhc-dieren.nl of vul het 
contactformulier in op onze website.

Zorgverzekering & kosten
De vergoeding van de kosten is afhankelijk 
van uw aanvullende polis bij uw ziektekos-
tenverzekering en of u in bezit bent van een 
verwijzing van uw specialist. Mocht u on-
voldoende aanvullend verzekerd zijn of niet 
in het bezit zijn van een verwijzing van een 
specialist, dan zullen de kosten voor eigen 
rekening zijn.

Telefoon
(0313) - 414 866
Op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur. 

Internet
info@fhc-dieren.nl
www.fhc-dieren.nl

Fysiotherapie locaties
Hoofdvestiging & postadres
Treubstraat 70a
6951 BB  Dieren

Dependances
Wilhelminaweg 25
6951 BM  Dieren

Imboslaan 71
6951 KA  Dieren



De behandeling bestaat uit individuele óf groeps-
therapie. Doel is het verbeteren van de conditie, 
toename van de spierkracht en het verminderen  
van de kortademigheid. Daardoor zijn dagelijkse  
activiteiten beter vol te houden en neemt de  
kwaliteit van leven vaak toe.

Nuttig om te weten
Onze praktijk is onderdeel van de Werkgroep  
COPD, die het totale Netwerk COPD aanstuurt.  
Het Netwerk COPD functioneert binnen het  
verzorgingsgebied van het Rijnstate.

Wat is Longfysiotherapie?
Een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie 
die zich richt op mensen met door astma en/
of COPD veroorzaakte klachten. COPD staat 
voor “Chronic Obstructive Pulmonary Disease”, 
wat wij in Nederland “chronische longziekten” 
noemen.

Waar richt de therapie zich op?
Het behouden van het niveau waarop u nu 
actief bent en indien mogelijk de belastbaarheid 
en conditie verhogen.

Om welke klachten gaat het?
•  Astma;
• COPD;
• Emfyseem;
• Bronchitis;
• Hyperventilatie;
• Longfibrose;
• Longtransplantatie;
• Ook bij andere longaandoeningen kan deze  
 gespecialiseerde vorm van fysiotherapie  
 worden toegepast.

Wie verzorgt de training?
Wij werken met gespecialiseerde therapeuten. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 
website (www.fhc-dieren.nl), bel (0313) - 414 866 
tussen 08.00 tot 17.00 uur of vraag er naar bij 
onze secretaresse.


