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Bedrijfsfysiotherapie

U kunt bij ons terecht voor:
• Fysiotherapie

• Dry Needling

• Manuele therapie

• Medical Taping

• Bekkenfysiotherapie

• Psycho-somatische fysiotherapie

• Sportfysiotherapie

• Mobilisatie therapie Marsman

• Orofaciale fysiotherapie

• Acupunctuur

• Bedrijfsfysiotherapie

• Oefentherapie Mensendieck

• Arbeidsfysiotherapie

• Logopedie

• Oedeemtherapie

• Bewegen in kleine groepen
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Bedrijfsfysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie die zich
richt op de lichamelijke belasting tijdens het werk. De specialisatie vond
zijn oorsprong in de fysiotherapie en de ergonomie. Een bedrijfsfysiotherapeut onderzoekt en evalueert (ongezonde) houdingen en bewegingen op de
werkplek. Daarbij kan hij onder-scheid maken tussen werkplek gebonden en
persoonsgebonden fysieke belasting.
Na het onderzoek worden aanbevelingen gegeven op het gebied van
houdings- en bewegingsinstructie, voorlichting, tillen en dragen, werkplekinrichting, hulp bij werkhervatting na ziekte, etc. De aanbevelingen kunnen
zich richten op de bedrijven als geheel, maar op individuele werknemers.

Voordelen van bedrijfsfysiotherapie
.....voor de werkgever
• Inzicht in de oorzaken van ziekteverzuim
• Verhoging van de arbeidsproductiviteit
• Vermindering van arbeidsverzuim door klachten aan het
bewegingsapparaat
• Specialistische ARBO-zorg in samenwerking met andere disciplines
• Combinatie van preventie, interventie en curatie
....voor de werknemer
• Verhoging van de kwaliteit van de arbeid
• Afstemming van werkplek en arbeidsorganisatie op de fysieke
mogelijkheden van de werknemer
• Grotere fysieke capaciteit en dus minder ziekte
• Vermindering van de kans op arbeidsongeschiktheid of ziekte
• Combinatie van preventie, interventie en curatie.

Produkten
• Advisering op het gebied van fysieke belasting, fysiekergonomische 		
adviezen, organisatorische adviezen.
• Voorlichting over het lichamelijk functioneren en een verantwoorde
omgang met het lichaam.
• Instructie en training over tillen, dragen, werkhoudingen, duwen,
trekken, etc.
• Het preventief adviseren van individuele werknemers op een
bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur.
• Individuele begeleiding van werknemers bij arbeidsreïntegratie
• Vergroten van de fysieke belastbaarheid.
• Het verrichten van risicoinventarisaties op het gebied van fysieke belasting
en arbeid.
• Fysiotherapie in het bedrijf

Samenwerking met andere disciplines
Bedrijfsfysiotherapeuten werken nauw samen met andere disciplines in de
ARBO-zorg en de ergotherapeut van de Nieuwe Dam. De inzet van een
bedrijfsfysiotherapeut vindt over het algemeen plaats in samenwerking met de
ARBO-dienst van het bedrijf.

Wilt u meer weten?
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de balie van De Nieuwe Dam of bij
Hans Elenbaas (bedrijfsfysiotherapeut) directeur Personal Development Arboconsultants, 010 - 789 16 00.
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Bus: Lijn 51

Tram: Lijn 21 en 23, Van Harenlaan

Metro: Calandlijn, Station Parkweg

Trein: Station Schiedam-Nieuwland

