
Verbetering van 
houding en mobiliteit



Zitten, liggen, lopen, fietsen; het lijken vanzelfsprekende 
bewegingen, maar soms kost dit veel moeite of doet het 
pijn. Heb jij of heeft je kind een beperking*, dan weet 
je precies wat we bedoelen. Bij SWZ weten we dat ook. 
Daarom zoeken we samen naar passende oplossingen 
voor het verbeteren van houding en mobiliteit.

Specialisten 
SWZ beschikt over een gespecialiseerde fysiotherapeut en 
ergotherapeut. Zij voeren eerst gericht onderzoek uit en 
observeren jou of je kind bij het uitvoeren van dagelijkse 
handelingen. Daarna bekijken ze welke verbeteringen 
mogelijk zijn. Als dit zinvol is, wordt overlegd met een 
gedragskundige, gespecialiseerd technicus of revalidatie-
arts. Uiteindelijk vloeit hier een aanbeveling ‘op maat’ uit, 
bijvoorbeeld:
•	 behandeling	(kort-	of	langdurend)
•	 training
•	 advies
•	 coaching	

Waar?
De behandeling die zich richt op het verbeteren van 
houding en mobiliteit is met name beschikbaar in Son en 
Breugel	(locatie	Zonhove),	maar	kan	ook	op	een	andere	
locatie van SWZ plaatsvinden. 

Aanmelden
Voor een behandeling bij SWZ kun je telefonisch contact 
opnemen met het Bedrijfsbureau Behandeling: 
0499 - 489 951. Je krijgt daarna een aanmeldformulier 
toegestuurd. Wanneer jij of je kind in aanmerking komt 
voor de behandeling, nodigen we je uit voor een gesprek. 
We gaan dan nader in op de hulpvraag. Samen bekijken 
we of SWZ de meest geschikte partner is. Is dat zo, dan 
schakelen we de noodzakelijke deskundigheid in.  

Meer informatie 
Kijk hiervoor op onze website www.swzzorg.nl. Heb je 
vragen over aanmelding, indicatiestelling en financiering? 
Neem dan contact op met SWZ: 0499 - 471 241. 
Of mail: info@swzzorg.nl. 

*	SWZ	is	er	voor	mensen	met	een	verstandelijke	beperking,	lichamelijke	beperking,	(ernstig)	meervoudige	beperking	en	
niet-aangeboren	hersenletsel	(NAH)

Gert-Jan (26) heeft een meervoudige beperking 
en zit in een rolstoel. Hij woont in een beschermde 
woonvorm. Het is zijn begeleider opgevallen dat hij 
al een tijdje nogal scheef zit, maar dat lijkt hem niet 
te hinderen. Wel is hij wat vaker mopperig. Op een 
dag belt een verzorgende de ouders van Gert-Jan. 
Hun zoon heeft aangegeven dat hij pijn aan zijn 
billen heeft en de behandeling van bepaalde rode 
plekken lukt niet goed meer. 

In overleg wordt besloten om er een gespeciali-
seerde ergotherapeut bij te halen, om in eerste 
instantie de oorzaak van de klachten te achterhalen. 
Is er iets veranderd in de gezondheids-toestand van 
Gert-Jan? Is er iets aan de hand met de rolstoel? Zit 
het probleem in de drukverdeling? Voor dat laatste 
wordt een drukmeetsysteem gebruikt.

Het onderzoek wijst uit dat het zitkussen niet meer 
voldoet. Het advies is om het te vervangen voor 
een exemplaar waarmee Gert-Jan beter in de 
rolstoel zit en dat tevens decubitus (drukwonden) 
kan voorkomen. De ergotherapeut helpt bij de 
aanvraag. Als het zitkussen geleverd is, gaat de 
ergotherapeut opnieuw bij Gert-Jan langs. De 
drukmeting ziet er een stuk beter uit en het 
kussen wordt op maat op Gert-Jan ingesteld. 

Na korte tijd zien zijn familie en de verzorgenden al 
het verschil: Gert-Jan zit recht, heeft geen pijn meer 
en het mopperen is voorbij!


