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Welke mogelijkheden biedt 
fysiotherapie?
Fysiotherapie geeft mensen de kans zich 

zo goed mogelijk te bewegen en mee te 

doen met activiteiten. Gerichte 

behandeling, oefeningen en speciale 

hulpmiddelen bieden nieuwe 

mogelijkheden.

Een paar voorbeelden:

•  Te gespannen spieren helpen 

ontspannen: bewegen gaat 

makkelijker, net als zitten en 

liggen;

•  Kinderen, maar ook volwassenen, 

prikkelen om goed te leren 

bewegen: omrollen, handen 

gebruiken, gaan zitten, kruipen en 

lopen zodat ze zelf hun omgeving 

kunnen gaan ontdekken;

Heeft uw kind of familielid pijn bij of problemen met bijvoor-
beeld bewegen of goed zitten? Dan zoeken de fysiotherapeuten 
van Elver graag naar een oplossing. Samen met u en onze 
andere specialisten. Specialisten die de mogelijkheden van 
mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beper-
king precies kennen en benutten. 

•  Goed zitten in een aangepaste 

rolstoel en langer mee kunnen 

doen met activiteiten;

•  Verder lopen en minder vallen 

door looptraining, met of zonder 

hulpmiddelen;

•  Bewegen om fitter te worden;

•  Longen sterker maken, beter 

kunnen hoesten en minder 

benauwd zijn;

•  Behandelen van bijvoorbeeld 

rugklachten en blessures;

•  Leren omgaan met prikkels die op 

je af komen: aanraken en 

aangeraakt worden, bewegen en 

bewogen worden, omgaan met 

wat je ziet, ruikt, proeft en hoort.

Dit is 
fysiotherapie
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Hoe werken onze fysiotherapeuten?
De fysiotherapeuten van Elver beginnen 

altijd met een onderzoek. Ze kijken naar 

hoe iemand zich beweegt en wanneer 

dat pijn doet. Ze voelen hoe soepel of 

stijf de spieren van de rug, nek, armen en 

benen zijn en hoe beweeglijk de 

gewrichten. Het resultaat van het 

onderzoek bespreken de 

fysiotherapeuten met u, uw kind of 

familielid en hun begeleiders. 

De fysiotherapeuten werken ook samen 

met andere specialisten van het Elver 

behandelcentrum, zoals de Arts voor 

Verstandelijk Gehandicapten (AVG), de 

gedragsdeskundige, logopedist en 

ergotherapeut. Samen met u organiseren 

zij de beste hulp. De ene keer adviseren 

zij een hulpmiddel en helpen zij met het 

aanmeten en leren gebruiken van dat 

hulpmiddel. De andere keer geven zij 

een behandeling om klachten te 

verminderen, met oefeningen voor 

thuis. Een therapie die onze 

fysiotherapeuten regelmatig inzetten 

heet Sensorische Informatieverwerking 

(SI)therapie. Verderop in deze folder 

leest u daar meer over. De 

fysiotherapeuten geven ook trainingen 

aan medewerkers van Elver. Hoe 

gebruik je bijvoorbeeld een tillift en help 

je iemand veilig in bad? Hoe hoog zet je 

het bed als je iemand wast en hoe sta je 

daar dan precies bij? Hoe help je 

iemand die niet zelfstandig kan opstaan 

uit zijn stoel, zonder dat je pijn in je rug 

of schouders krijgt?  
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Voorbeeld Lucy
Lucy is spastisch. Ze kan vooral 

haar benen niet goed bewegen. 

Overdag zit Lucy in een rolstoel 

waar ze zelf mee kan rijden. Een 

paar jaar geleden kon Lucy nog 

zelfstandig lopen. Het laatste jaar 

durft ze dat niet meer omdat ze 

een paar keer is gevallen. Lopen 

vindt ze eng. Toch wil ze heel 

graag weer kleine stukjes kunnen 

lopen, bijvoorbeeld om zelf naar 

de wc te gaan. De groepsleiding 

vraagt de fysiotherapeut of ze een 

oplossing weet.

De fysiotherapeut zorgt er eerst 

voor dat de benen van Lucy weer 

wat soepeler en sterker worden. 

Wat is Sensorische 
Informatieverwerking (SI)
therapie?
SI-therapie leert mensen om goed te 

reageren op wat zij horen, zien, ruiken, 

voelen en proeven. De signalen van onze 

zintuigen zorgen er bijvoorbeeld voor dat 

we niet vallen als we bewegen en spelen. 

Of niet te schrikken als iemand ons 

aanraakt. Bij sommige mensen met een 

verstandelijke beperking  komen de 

signalen verstoord door. Dat kan 

vervelende gevolgen hebben. 

Bijvoorbeeld onhandigheid, slechte 

concentratie, houterig bewegen of 

aanraken en geluiden vervelend vinden. 

En dat kan ervoor zorgen dat iemand zich 

terugtrekt, heel actief wordt of zelfs 

aggressief wordt. 

SI-therapie zorgt voor een nieuwe balans. 

Wilt u meer weten over SI-therapie? 

Bekijk dan onze speciale folder of neem 

contact op met het Elver 

Behandelcentrum.



Ze oefenen samen en een paar keer per 

week ‘fietst’ Lucy met een apparaat dat 

haar benen helpt bewegen. De volgende 

stap is leren lopen met een rollator. In 

het begin houdt Lucy de fysiotherapeut 

dicht in haar buurt. Maar na een paar 

weken samen oefenen durft ze alleen te 

lopen en kan ze weer zelfstandig naar de 

wc. En door al dat bewegen is Lucy 

afgevallen. Ook daar is ze heel blij mee.

Voorbeeld Koen
Koen is een paar maanden geleden 

gevallen en heeft toen zijn bovenarm 

gebroken. De breuk is goed genezen, 

maar zijn schouder blijft wat stijf. Hij kan 

zijn arm niet goed meer optillen en dat is 

lastig bij de klusjes die hij graag doet, 

zoals de tafel dekken. Koen kan zijn arm 

niet meer hoog genoeg optillen om de 

borden uit de kast te pakken. De 

groepsleiding vraagt de fysiotherapeut 

om hulp. Uit het onderzoek van de 

fysiotherapeut blijkt dat Koen zijn arm 

ook niet zo goed dúrft te bewegen. Hij is 

bang dat het pijn doet en daarom 

gebruikt hij zijn arm bijna niet. Zo werd 

zijn schouder steeds stijver. De 

fysiotherapeut en Koen doen samen 

oefeningen die zijn schouder steeds 

soepeler maken. De spieren in zijn arm 

worden ook weer sterker. Koen krijgt een 

oefenkatrolletje mee. Dat hangt op de 

woongroep aan de bovenkant van een 

deur. Zo kan hij iedere dag oefenen om 

zijn arm hoger op te tillen. Ook merkt 

Koen dat rustig bewegen geen pijn doet 

en durft hij zijn arm steeds beter zelf te 

bewegen. Na zes weken goed oefenen 

kan Koen de bordjes weer zelf uit de kast 

pakken en dekt hij met plezier iedere 

avond de tafel.



F
y

sio
th

erap
ie

VRAGEN OVER FYSIOTHERAPIE?

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? Neem dan gerust contact op met 
het Elver Behandelcentrum. Wij helpen u 
graag verder.

‘Het ver-
trouwen is 
terug, en 
dat vergroot 
zijn zelf-
standigheid 
enorm.’

Het Elver Behandelcentrum
Bij het Elver Behandelcentrum vindt u 

verschillende vormen van behandeling 

en begeleiding onder één dak. Samen 

zoeken zij naar de oplossing voor de 

complexe problemen die mensen met 

eenlichte tot zeer ernstige verstandelijke 

beperking kunnen hebben. Die kennis en 

ervaring delen we ook graag met 

begeleiders, ouders en verwanten. 

Bijvoorbeeld door middel van workshops, 

die kunnen helpen bij de opvoeding en 

begeleiding van iemand met een 

verstandelijke beperking. Voor meer 

informatie hierover kunt u contact 

opnemen met het Elver 

Behandelcentrum.



Dit is Elver
In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar 

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is 

uniek. Bij ons gaat het om de verhalen van 

bewoners, deelnemers en hun verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers. Verhalen over 

kleine en grote stappen, over verdriet en 

geluk. Over samen verder komen, groeien 

of simpelweg genieten van een glimlach. Bij 

Elver bewegen we mee met de ander en 

zorgen we voor verbinding. We willen de 

beste zorg realiseren. Dat doen we samen 

met onze bewoners, deelnemers  en 

verwanten. De zorg stemmen we af op 

persoonlijke wensen en situaties. Bewoners 

en deelnemers maken zoveel mogelijk hun 

eigen keuzes en houden de regie over hun 

eigen leven.

Bij Elver begeleiden we bijna 700 bewoners 

en deelnemers met een lichte tot zeer 

ernstige verstandelijke beperking. Meer 

weten? Kijk op www.elver.nl.

CONTACT

T: 0314 69 69 11 

E: behandelcentrum@elver.nl 

Bezoekadres: 

Nieuw Wehlseweg 14

7031 HW Nieuw-Wehl

Postadres: 

Elver, postbus 3, 

7030 AA Wehl


