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Geachte lezer,
Iets later dan u van ons verwacht. maar hier is de nieuwste Nieuwsbrief.
In deze editie nemen we helaas afscheid van Lise Hock en verwelkomen we Denise en Marieke. We
zijn druk bezig met het vinden van een nieuwe collega kinderfysiotherapie.
Denise is gespecialiseerd in psychomotorische therapie; een behandelmethode voor mensen met
psychische klachten en problemen. We werken daarbij samen met de psycholoog.
Verder in deze nieuwsbrief, Marieke stelt zich voor, etalagebenen in 2017 vergoed vanuit de
basisverzekering, inloopspreekuur en medische fitness.
Veel leesplezier.
Vriendelijke groet,
Team Fysio de Tolgaarde

Maak afspraak

Psychomotorische Therapie: een nieuwe
collega
We zijn zeer blij dat Denise Willemse bij ons aan de slag is gegaan.
Denise is psychomotorisch therapeut.
http://mailchi.mp/6d8a4d97692e/nieuwsbrieffysiodetolgaardemei2017?e=[UNIQID]

1/5

352017

Nieuwsbrief Fysio de Tolgaarde mei 2017

Zij slaat de brug tussen het fysieke en het

Subscribe
Past Issues
psychologische.

Translate

Psychomotorische therapie is een
behandelmethode voor mensen met psychische
klachten en problemen. Klachten zoals
somberheid, angsten, prikkelbaarheid,
onzekerheid tegenover anderen, spanningen,
eetproblemen of burnout hebben vaak ook een
lichamelijke kant.
Door middel van lichamelijke activiteiten zoals
sport en spelvormen, bewegen op muziek, ademhalings en ontspanningsoefeningen heeft de
psychomotorisch therapeut aandacht voor wat het lichaam aangeeft, zoals spanning in het lichaam,
lichaamshouding, lichaamstaal, lichaamsbewustzijn, ademhaling.
Daarnaast kunnen aandachtsoefeningen uit de mindfulness aan de orde komen. Gesprekstechnieken
worden ingezet om, indien nodig, woorden te geven aan de ervaringen die u opdoet tijdens de
werkvormen.
De therapiesituatie biedt een veilige plek om samen te onderzoeken wat u denkt, hoe u zich voelt en te
experimenteren met ander gedrag. Hierdoor kunt u op deze gebieden nieuwe ervaringen opdoen en
kunnen uw klachten verminderen of weggenomen worden.
Voor meer informatie kunt u op de website kijken.

Nieuwe actie; gratis inloopspreekuur
vanaf januari 2017
Vanaf januari 2017 heeft fysio de Tolgaarde een nieuwe actie. Elke eerste dinsdag in de maand is er
een gratis inloopspreekuur.
Heeft u lichamelijke klachten en wilt u dit vrijblijvend laten nakijken? Denkt u soms; ik heb wel last, maar
niet ernstig genoeg om er direct iets mee te doen. Dan bent u bij ons welkom.
Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand
Hoe laat? Tussen 12 uur en 13 uur
Waar?
Fysio de Tolgaarde, Tolplaats 11 te Leusden
Aanmelden hoeft niet. Wie het eerst komt eerst maalt! en Vol is Vol.

Kinder Fysiotherapie
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Lise Hock. Zij kon het werk niet meer combineren met
haar gezinsleven en de fysieke belasting. We vinden het jammer dat we geen gebruik meer kunnen
maken van haar expertise. We wensen haar veel geluk en gezondheid toe.
Gelukkig hebben we al vervanging kunnen vinden in Marieke Kamphof. Echter zijn we nog wel op zoek
naar een tweede kinderfysiotherapeut. We hebben meer aanmeldingen voor het aantal uren wat
Marieke kan werken. We hopen snel een geschikt iemand te vinden.
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Mijn naam is Marieke Kamphof. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen van 20, 18 en 14 jaar. Vanwege
het werk van mijn man zijn wij in de zomer van 2016 vanuit Hoorn verhuisd naar Leusden.
Na jaren gewerkt te hebben als kinderfysiotherapeute in een ziekenhuis, op scholen (basis en speciaal
onderwijs ) , in een gezondheidscentrum en in een praktijk werk ik de afgelopen jaren in een
multidisciplinair kindercentrum. Naast de kinderen die verwezen worden voor alleen kinderfysiotherapie
doe ik veel behandelingen samen met de psycholoog/ orthopedagoog en logopedist. Ik volg de
opleiding tot psychomotor kindertherapeut. Deze opleiding hoop ik in november af te ronden.
Door de werkgebieden Kinderfysiotherapie en Psychomotore therapie te combineren sluit het perfect
aan op mijn visie; “Het kind leert spelenderwijs om zijn/ haar eigen mogelijkheden te kennen en nieuwe
vaardigheden te leren. Het kind leert de ervaring te vertalen naar een oplossing voor zijn probleem op
het gebied van motoriek, sensoriek en/of sociaalemotioneel.
Samen met u en uw kind probeer ik tot het beste resultaat te komen zodat uw kind zich weer met plezier
beweegt!
In mijn vrije tijd houd ik van reizen, fietsen, wandelen, watersport, skiën en koken.

Maak Afspraak

Etalagebenen vanaf 1 januari 2017 in
basisverzekering

Positief nieuws voor mensen met zogenoemde etalagebenen! Vanaf 1 januari 2017
wordt de beste zorg voor deze patiëntengroep – 37 behandelingen bij een gespecialiseerde
ClaudicatioNet fysiotherapeut  vergoed uit de basisverzekering. Uit recente wetenschappelijke studies
blijkt dat mensen met etalagebenen nog altijd te snel worden gedotterd of een bypass operatie
http://mailchi.mp/6d8a4d97692e/nieuwsbrieffysiodetolgaardemei2017?e=[UNIQID]
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“Niet nodig”, zegt fysiotherapeut Jan Hendrik Vos uit Leusden. Hij reageert daarmee op recent
onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “De acute pijn, veroorzaakt door
slagaderverkalking in de benen, kan veiliger en net zo goed worden verholpen door intensieve
looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut. Die aanpak
scheelt de patiënt een operatie met risico’s en wordt vanaf 1 januari ook vergoed uit de
basisverzekering.”
Ruim 25.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks de diagnose claudicatio intermittens, in de
volksmond ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing
van de slagaders, waardoor er te weinig zuurstof beschikbaar is voor de beenspieren. Dit geeft tijdens
het lopen pijnklachten in één of beide benen. Die pijn is zo hevig dat mensen moeten stoppen met
lopen. In rust neemt de zuurstofvoorziening weer toe en neemt de pijn af. Patiënten met etalagebenen
moeten dus noodgedwongen pauzeren vanwege deze pijnklachten. Ze proberen dit vaak te verbergen
door net te doen alsof ze een etalage bekijken; vandaar de naam etalagebenen.
Bij looptherapie wordt niet alleen het pijnlijke been behandeld, maar deze behandeling heeft ook een
positief effect op het andere been en de algehele conditie. “Mensen met etalagebenen moeten leren om
‘door de pijn heen te lopen’,” aldus Jan Hendrik “Dat is een hele stap, maar met de juiste begeleiding
goed te doen. Niet alleen de fysieke inspanning kost energie; ook de noodzakelijke leefstijlverandering
vraagt de nodige aandacht. Stoppen met roken, een actieve leefstijl, gezonder eten en trouw medicatie
innemen zijn vaste aspecten die ter sprake komen tijdens het behandeltraject.”
ClaudicatioNet heeft de laatste jaren gebouwd aan een landelijk netwerk van 1800 fysiotherapeuten die
getraind zijn in het begeleiden van mensen met etalagebenen. Patiënten met etalagebenen zijn onder
andere van harte welkom bij Jan Hendrik Vos en Paul Koekoek van Fysio de Tolgaarde

Medische Fitness
Wilt u trainen in een gezellig kleinschalige omgeving?
Goede begeleiding en deskundig advies!
Geen harde muziek en mensen die je beoordelen.
Tijd voor elkaar en een praatje.
Werken aan jouw doel met aandacht.
De tijden van de medische fitness zijn uitgebreid. U kan nu trainen op de volgende momenten.
Maandag 9.00  10.00 uur 14.00  15.00 uur
Dinsdag 13.00  14.00 uur
Woensdag 9.00  10.00 uur 13.00  14.00 uur 19.30  20.30 uur
Donderdag 13.00 14.00 uur
Vrijdag 9.00  10.00 uur 13.00  14.00 uur
Bij ons kunt u in een gezellige en prettige omgeving trainen en dit alles tegen een gereduceerd tarief.
Wilt u meer informatie? Vraag ons of kijk op de website
Geïnteresseerd? Hier kunt u zich inschrijven
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www.facebook.com/fysiodetolgaarde
We houden u op deze “sociale” manier op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg in het
algemeen en fysiotherapie in het bijzonder. We waarderen een "vind ik leuk".
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