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COPD kan je leven ernstig beperken. Om ervoor te
zorgen dat je zo lang mogelijk, met zo min mogelijk 
moeite kunt bewegen in het dagelijkse leven,  
kunnen de fysiotherapeuten van Medifit Fysio therapie  
ondersteuning bieden. In deze folder lees je wat  
het inhoudt. Heb je nog vragen na het lezen?  
Stel ze dan gerust aan ons.

wat is COPD? 
COPD betekent ‘Chronic Obstructive Pulmonary  
Disease’ (chronisch obstructieve longziekte).  
Het is een verzamelnaam voor verschillende  
chronische longziekten, waarbij je dagelijks last 
hebt van benauwdheid. Normale activiteiten  
zoals werken, traplopen of aankleden zijn dan  
niet meer vanzelfsprekend.

Chronische bronchitis Emphysema

Gezond Gezond

Ontstekingen 
en overtollig slijm

Afbreken van 
membranen



s t e r k  i n  b e w e g i n g !

wat kan de fysiotherapeut betekenen?
De fysiotherapeut leert je hoe je het beste kunt ademen in rust of tijdens inspanning. 
Ook begeleidt hij je bij effectief leren hoesten. Daarnaast kun je samen met andere 
mensen met matige tot ernstige COPD twee of drie keer per week onder begeleiding 
van een fysiotherapeut trainen. Juist als je COPD hebt zorgt bewegen ervoor dat je 
weerstand verbetert.

Oefentherapie
De trainingen vinden individueel plaats in onze oefenzaal. Een sessie duurt gemiddeld 
20 minuten. Om optimale kwaliteit te kunnen leveren, plannen we een sessie van een 
uur. De overige 40 minuten kun je gebruik maken van de oefenzaal in overleg met je 
fysiotherapeut. Hiervoor berekenen wij geen extra kosten. Tijdens de oefentherapie 
kan het zijn dat je met een of twee andere COPD-patiënten per therapeut in de zaal 
bent. Tijdens de oefentherapie kun je ervaringen uitwisselen met lotgenoten maar ook 
plezier beleven en weer genieten van beweging.

Advies en begeleiding op maat
De fysiotherapeut voert elke drie maanden een test uit om het beloop van je aan-
doening in kaart te brengen. Hij communiceert dit naar je longarts zodat deze op de 
hoogte blijft van je toestand. Je krijgt ook door middel van een beweegmonitor advies 
over de zwaarte en de regelmaat van je inspanning, om zo je energieniveau opti-
maal te benutten. Op deze manier krijg je gedegen advies en begeleiding op maat.

wat kost oefentherapie bij matige tot ernstige COPD?
De eerste 20 behandelingen worden uit je aanvullende pakket vergoed of moet je 
(deels) zelf betalen afhankelijk van de dekking van je aanvullende verzekering. 
Daarna worden de behandelingen vergoed uit je basisverzekering gedurende de 
periode die onze fysiotherapeut, in overleg met jou, nodig acht. Je kunt samen met 
je fysiotherapeut bekijken hoe jouw vergoeding geregeld is.

Meer informatie 
Heb je vragen over oefentherapie COPD of wil je een afspraak maken voor het 
intakegesprek? Neem dan gerust contact met ons op.
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Openingstijden 
Wij zijn op werkdagen open van 7.00 tot 21.00 uur. Enkele locaties zijn ook  
op zaterdag open. De openingstijden per locatie kun je vinden op onze website 
www.medifitfysiotherapie.nl.

locatie Zoete inval
Zoete Inval 29 I 4815 HK Breda

076 - 514 90 50 

locatie Haagse beemden 
Hambroeklaan 1 I 4822 ZZ Breda

076 - 542 11 81

locatie Pellikaan breda
Bijster 30 I 4817 HX Breda

076 - 720 09 54

locatie Middellaan
Middellaan 3 I 4811 VL Breda

076 - 522 34 08

locatie Chasséveld
Chasséveld 15 I 4811 DH Breda

076 - 522 85 48

locatie De Vennen
Deken Batenburgstraat 2 I 5104 CR Dongen

0162 - 38 69 51

locatie sportArena
Sportlaan 6 I 5062 JK Oisterwijk

013 - 590 56 77

locatie Pellikaan goirle
De Tolstaak 1 I 5051 NX Goirle
013 - 530 02 20

Je kunt niet alleen op onze locaties terecht voor een behandeling, ook online 
helpen we je graag verder. Zo vind je op onze website, Twitter en Facebook de 
laatste nieuwtjes, tips en andere informatie. Je kunt zelfs online advies krijgen 
en artikelen kopen in onze webshop. Nieuwsgierig? Volg ons dan online.


