GLA:D® Verwijsschema
GLA:D® is een preventief voorlichtings- en trainingsprogramma voor patiënten met beginnende heup- en knieartrose.
Het programma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en bestaat uit ongeveer twaalf behandelingen
bij de fysiotherapeut en twee voorlichtingssessies.
Knie- / heupartrose

Verwijzing naar
GLA:D® fysiotherapeut

Overige klachten

Reguliere verwijsroutes

Patiënt met klachten aan het
bewegingsapparaat

Voordelen van verwijzen via GLA:D®
Patiënt
De patiënt krijgt een behandeling die bewezen effectief is. Uit
onderzoek blijkt dat klachten verminderen: zowel direct na
afloop van de behandeling als na 12 maanden.

Huisarts
De huisarts weet dat de patiënt
wordt behandeld naar de laatste
wetenschappelijke inzichten.

De patiënt krijgt de regie over zijn/ haar ziekte en kan zo met
eigen inzet een operatie uitstellen of zelfs voorkomen.

GLA:D® Fysiotherapeut
Alle fysiotherapeuten geven dezelfde, bewezen-effectieve
oefenbehandeling.

De patiënt kan terecht bij een fysiotherapeut in de eigen buurt.
De fysiotherapeut heeft korte lijnen met Máxima MC. Mocht een
verwijzing nodig blijken dan kan de patiënt snel terecht.

Ziekenhuis
Het ziekenhuis weet dat de
patiënt de conservatieve
behandelopties heeft geprobeerd.

Op de achterzijde staat een overzicht met GLA:D® fysiotherapeuten.
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Overzicht GLA:D® fysiotherapeuten
September 2020

Procedure verwijzing naar
GLA:D® fysiotherapeut

Praktijk

Voor patiënten uit

1. Verwijzing

Centrum voor Fysiotherapie Franken

Bergeijk

Fysiotherapie Bladel

Bladel

De huisarts verwijst de patiënt door via de gebruikelijke routes naar een
GLA:D® fysiotherapeut.

Praktijk Dommelen

Dommelen

MERAS Fysiotherapie

Eersel en Duizel

Boerrigter Fysiotherapie

Eindhoven (centrum)

B-Fysic Kastelenplein

Eindhoven-Zuid

FysioFit Hapert

Hapert

Fysio- en manuele therapie Reusel

Reusel

Fysio van Hoof

Steensel, Riethoven, Valkenswaard

Fysiotherapie Heesakkers

Valkenswaard

B-Fysic De Bolzen

Veldhoven

Fysiotherapie Heikant

Veldhoven

Fysiotherapie Waalre

Waalre

B&SIS

Woensel

PECE zorg

Woensel (centrum)

2. Instructie aan patiënt
De huisarts informeert de patiënt over het GLA:D® programma en verwijst
de patiënt naar een GLA:D® fysiotherapeut in de buurt. Patiënten kunnen
op de website van het Máxima MC meer informatie vinden:
https://www.mmc.nl/glad
GLA:D® bestaat uit oefentherapie en groepsvoorlichting. De patiënt krijgt
tot 12 behandelingen oefentherapie bij knie- of heupartrose vergoed uit de
basisverzekering. Deze behandelingen vallen onder het eigen risico. De
groepsvoorlichting in Máxima MC is gratis.

3. Rapportage
De fysiotherapeut rapporteert via de gebruikelijke routes naar de huisarts.

