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Behandeling of advies
is vaak de oplossing

Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Misschien geldt dit ook voor u. Familie, buren of vrienden kunnen
u ondersteunen met hand- en spandiensten. Maar soms is dat niet
genoeg. Als u een bepaalde vorm van behandeling nodig heeft,
biedt Marga Klompé u deze graag, afgestemd op uw behoeften en
mogelijkheden.
Marga Klompé biedt eerstelijns
behandeling zoals fysiotherapie,
ergotherapie, diëtetiek en logopedie.
Deze behandeling kan de kwaliteit van
uw leven verbeteren en de druk op de
mantelzorg verminderen. Wij werken
vanuit De Hoge Weide in Lochem,
De Molenberg in Groenlo en Pronsweide
in Winterswijk. Als het noodzakelijk is,
kunnen wij voor uw behandeling ook
aan huis komen. Dit gaat in overleg en
is niet bij alle behandelingen mogelijk.

Voor wie?
Behandeling of advies is voor
mensen die problemen ervaren in
het dagelijkse leven. Zorgt u voor
een partner of ouder met een ziekte
of ouderdomsproblematiek?
Dan kunt u advies krijgen van onze
behandelaars.

Fysiotherapie

Ergotherapie

Diëtetiek

Logopedie

Fysiotherapie van Marga Klompé
is voor iedereen die beperkingen
ondervindt in het dagelijks bewegen
en zelfredzaamheid. De fysiotherapeut
biedt uitkomst als u bijvoorbeeld
moet herstellen van een botbreuk,
een herseninfarct, een operatie of een
andere aandoening. Fysiotherapie richt
zich vooral op het verminderen van
klachten, maar ook op het begeleiden
van toenemende passiviteit.
De fysiotherapeut kijkt naar wat u kunt
en leert u omgaan met beperkingen en
het gebruik van hulpmiddelen.

Ergotherapie van Marga Klompé is
voor mensen die door een ziekte of
aandoening de alledaagse activiteiten
niet meer kunnen uitvoeren zoals
ze gewend waren. De ergotherapeut
zoekt samen met u naar praktische
oplossingen om de activiteiten die voor
u belangrijk zijn uit te kunnen voeren.

Diëtetiek is bedoeld voor mensen die
advies nodig hebben op het gebied van
voeding en eetgewoonten. De diëtisten
van Marga Klompé zijn gespecialiseerd
in voedingsproblemen bij de ouder
wordende mens.

De logopedisten van Marga Klompé
geven hulp aan mensen met problemen
op het gebied van taal, spraak,
stem, adem en gehoor. Zij helpen
bij problemen met eten, drinken en/
of slikken. De logopedist begeleidt
ook mensen die bijvoorbeeld een
taalstoornis of een spraakstoornis
hebben en daardoor moeite hebben
met communiceren. Dit kan bijvoor
beeld na een CVA of als gevolg van
Parkinson, ALS, MS of dementie.

Daarnaast is het adviseren en bege
leiden van gezinsleden en eventuele
mantelzorgers ook het werk van een
fysiotherapeut.
De fysiotherapeuten van Marga Klompé
zijn gespecialiseerd in het behandelen
van ouderen en chronisch zieken. Vaak
gaat het om complexe zorgvragen.
Ook zijn zij deskundig op het gebied
van revalidatie. De fysiotherapeuten
zijn gewend naar de mens als
geheel te kijken en oplossingen
te zoeken in uw eigen omgeving.
Bij Marga Klompé werken ook
therapeuten die geregistreerd zijn
als geriatriefysiotherapeut.

Het doel van ergotherapie is dat u
weer zo zelfstandig mogelijk kunt
functioneren. Afhankelijk van uw
wensen en mogelijkheden leert u
samen met de ergotherapeut om
alledaagse bezigheden opnieuw of
op een aangepaste manier te doen.
U kunt dan denken aan activiteiten
zoals uit bed komen, koffie zetten,
telefoneren of het bereiden van
een maaltijd. Daarnaast kan de
ergotherapeut instructie of informatie
geven aan uw familie of verzorgenden.
Ook kan de ergotherapeut bekijken
of er aanpassing of hulpmiddelen
nodig zijn om uw zelfredzaamheid
te vergroten. De ergotherapeut kan
u helpen bij het aanvragen van deze
aanpassingen of hulpmiddelen.
Bijvoorbeeld een rolstoel, scootmobiel
of woningaanpassing. Ook leert de
ergotherapeut u om te gaan met de
hulpmiddelen.

U krijgt voedingsadvies bijvoorbeeld
bij diabetes, een maag- of darm
aandoening, wonden of kauw- en
slikproblemen. Ook adviseert de diëtist
u bij een verkeerde of onvoldoende
inname van voeding. Of juist wanneer u
bij ziekte of herstel na een operatie een
verhoogde voedingsbehoefte kent.
De diëtist inventariseert uw eet- en
leefgewoonten en stelt in overleg
met u een persoonlijk advies samen.
Ook wordt u begeleid bij het aanleren
en vasthouden van nieuwe voedings
gewoonten. Vanzelfsprekend sluit dit
zo veel mogelijk aan bij uw leefwijze.
Met een simpele aanpassing in uw
eetpatroon kunnen soms goede resul
taten worden geboekt, die een belang
rijke bijdrage leveren aan uw herstel of
welbevinden. Het uitgangspunt is zo
gezond mogelijk te worden of te blijven
en smakelijk te eten en te drinken.

De logopedist doet onderzoek naar
de oorzaak van uw klachten of
problemen en stelt samen met u een
behandelplan op. Naast advies kan de
logopedist u begeleiden om weer zo
goed als mogelijk te functioneren in het
dagelijkse leven.
De logopedist kan zo nodig ook mensen
in uw omgeving, zoals uw partner
en/of familie, uitleg geven over de
problemen. Zo leren zij hier het beste
mee om te gaan. Verbetering van de
communicatiemogelijkheden kan al
snel een positief effect hebben op de
kwaliteit van leven.

Ieder mens telt

Wat kost het?

U bent van harte welkom bij
Marga Klompé. Nadat de betreffende
deskundige samen met u uw situatie
in kaart heeft gebracht, wordt op basis
hiervan een advies of een behandelplan
opgesteld. De afspraken zijn in een
passende omgeving en op een passend
moment. Eerstelijnsbehandelaars
van Marga Klompé werken allemaal
in een multidisciplinair team. Dat wil
zeggen dat een behandelaar, in overleg
met u, snel met andere behandelaars
kan overleggen. Daarnaast is met uw
instemming overleg met uw (huis)arts
mogelijk.

Met elke behandeling gaan kosten
gepaard. De kosten zijn afhankelijk van
uw zorgverzekeringspakket en of u een
verwijsbrief heeft. Wij kunnen u helpen
na te gaan of u voor vergoeding in
aanmerking komt. De behandelaar zal
dit in overleg met u toetsen.

Voor (geriatrie)fysiotherapie, ergo
therapie, diëtetiek en logopedie kunt
u zowel met als zonder verwijzing van
uw behandelend (huis)arts terecht.

Wilt u meer weten over Behandeling
voor uw zelfstandigheid? Neem dan
contact op met de afdeling service
en bemiddeling, T 0544 47 41 14 of
mail naar serviceloket@szmk.nl.
Onze medewerkers vertellen u
graag meer over de voordelen en
mogelijkheden. Voor meer informatie
kunt u onze website bezoeken:
www.margaklompe.nl.

Voor het beste
van elk moment

Ons verhaal
Wij zijn Marga Klompé en samen met vrijwilligers, mantelzorgers, collega's
en samenwerkingspartners zetten wij ons er elke dag voor in om het beste uit
elk moment te halen. Voor cliënten. En voor elkaar. De speciale momenten,
de moeilijke momenten, maar juist ook die 'gewone' momenten die voor een
stukje geluk kunnen zorgen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij
deze regio past. Zonder fratsen, maar mét een glimlach.
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