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TU B E RC U L O S E C E N T R U M
B E ATRI X O O R D I N H A R EN

Uitdagend werk voor
de fysiotherapeut
Fysiotherapie voor langdurig opgenomen en vaak ernstig zieke tbc-patiënten
stelt bijzondere eisen aan de kennis en aanpak van de fysiotherapeut.
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Faciliteiten
In Beatrixoord beschikken we over allerlei faciliteiten voor revalidatie, zoals fitnessruimtes, een zwembad, een sporthal en sport- en spelfaciliteiten buiten, waaronder
een Johan Cruyff Court. Patiënten kunnen twee keer per week zwemmen – voor hun
plezier of, als het een behandeldoel heeft, onder begeleiding van een fysiotherapeut.
De warmte (32°C) en de opwaartse kracht van het water maken bewegen makke-
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loop- en fietstrainingen en sportspecifieke trainingen. Bij slecht weer is er de sporthal.
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