
Covid-19 Herstelzorg 
Regio Culemborg

De nasleep van Covid-19 klachten kan erg lang zijn.
Om u hierin te ondersteunen, staat een

multidisciplinair team in de regio Culemborg voor
u klaar. Zij zullen u ondersteunen en waar mogelijk

uw herstelproces versnellen.

Afspraak maken? 
info@fysiovdberge.nl | 0345-510015  | Zandstraat 78, 4101 EJ Culemborg 

ErgotherapieDiëtetiek FysiotherapieLogopedie

Stap 1
U krijgt een
verwijzing

van uw
huisarts

Stap 2
Er vindt een

intakegesprek
plaats met de
fysiotherapeut

Stap 3 Stap 4
U wordt

gescreend
door de
overige

behandelaren

Er volgt een
behandelplan

op maat



Afspraak maken?
info@fysiovdberge.nl | 0345-510015  | Zandstraat 78, 4101 EJ Culemborg

Vergoeding vanuit de basisverzekering
Uitsluitend als u deelneemt aan het wetenschappelijk onderzoek. De behandeling heeft wel

invloed op uw eigen risico.

In de ergotherapie behandeling ga je
inzicht krijgen of de belasting in jouw
dagelijkse taken overeen komt met je
belastbaarheid, dat wat je aan kunt. Je

gaat leren waar het risico op
overbelasting ligt.

Je leert waar je grenzen liggen, maar
vooral ook wat je daarmee kunt doen in
jouw dagelijks leven. Zodat jij snel weer
alles kunt doen wat belangrijk voor je is.

Indien je problemen ervaart met de
kwaliteit van jouw stem, het slikken
en/of kortademigheid, kunnen wij je

helpen. Logopedie besteedt in duidelijke
stappen aandacht aan de ademsteun,
stem en/of sliktechniek. Onze gerichte

training op ontspannen en gemakkelijk
spreken, ademhalen en slikken helpt je
om weer een stapje dichter bij je herstel

te komen. 

Ergotherapie Veerkrachtig

Logopedie Culemborg FysiovdBerge

Laura van Beurden diëtist

De fysiotherapeuten van
FysiovdBerge bieden ondersteuning bij

het opbouwen van conditie en kracht na
het doormaken van Corona. De therapie
is toegespitst op persoonlijke doelen. We

werken zowel individueel als in kleine
groepjes: ervaringen uitwisselen en

elkaar stimuleren. 
Zo wordt bewegen weer fijn!

Je lichaam heeft veel voedingsstoffen
nodig om het optimaal te laten
functioneren. Als deze balans,

bijvoorbeeld door ziekte, verstoord is,
moet deze weer hersteld worden. Hierin
spelen eiwitten een grote rol. Daarnaast

wordt er gekeken naar de
volwaardigheid van je voeding en gaan
we samen kijken wat het beste bij jou
past. Er komt een advies op maat wat

jou verder helpt in de weg naar herstel.


