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                      Maatschap voor fysiotherapie “De Lankforst”                                                       

In de praktijk zijn de volgende fysiotherapeuten werkzaam:

     * dhr. T. Schröder (Tomas) - sportfysiotherapie
     * dhr. B. Bors (Bart) - manuele therapie
     * dhr. J. Derksen (Jos) - haptotherapie
     * mevr. A. Sagius-Mosheuvel (Annemiek) - kinderfysiotherapie, bekkenbodemklachten

Praktijkassistentes

     * Mevr. A. Janssen (Ans)
     * Mevr. M. Vergeer (Marja)

    De heren T. Schröder, B. Bors (Bart) en J. Derksen zijn met elkaar een verbintenis   
    aangegaan en vormen alszodanig deze maatschap voor fysiotherapie. Het gebouw aan 
    de lankforst 27-51 te Nijmegen, eigendom van de maatschap, draagt de naam 
    ‘Paramedisch Centrum De Lankforst’ en herbergt verschillende diciplines als 
    onderverhuurders:

    * Podotherapie
     * Logopedie
     * Psychologen
     * Verloskunde
     * Zwangerschaps begeleiding
     * Prikpost 
     * Natuurgeneeskunde

                                          Fysiotherapie?
 

Deskundige van ons dagelijks bewegen

    Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren,      
    botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, sprin
    gen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo 
    vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet 
    meewerkt. Degene die daar alles van afweet is de fysiotherapeut: de deskundige van ons 
    dagelijks bewegen. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, 
    maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

Voor wie is de fysiotherapeut?

    Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze 
    klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het   
    kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een 
    ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.
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Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt

     Afhankelijk van uw situatie gaat u naar één van de fysiotherapeuten in onze praktijk of   
     komt deze bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste 
     afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u 
     eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen 
     met u een behandelplan opstellen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak 
     oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te 
     beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een 
     beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te 
     ontspannen. 

     Als onderdeel van deze behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst   
     op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de    
     beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van  
     de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek.

     De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begelei  
     ding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel 
     goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten 
     te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn ‘t meest bij gebaat. Het doel is dat 
     u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen.

     Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefenin   
     gen te doen, goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk   
     is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

     U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut of u gaat met een klacht eerst naar de 
     huisarts, die u kan doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Ook kan uw specialist u door  
     verwijzen. Als u advies wilt, is het mogelijk om zelf contact op te nemen met onze praktijk 
     voor een afspraak. De huisarts/specialist en de fysiotherapeut wisselen geregeld onderling     
     patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling 
     is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer en geeft aanwijzigen 
     voor eventuele vervolg behandeling.

Verschillende soorten gespecialiseerde fysiotherapeuten

Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties. Op dit 
moment zijn de erkende specialisaties binnen onze praktijk:

    * Manuele therapie
    * Sportfysiotherapie
    * Kinderfysiotherapie
    * Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten
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Wie betaalt de fysiotherapeut?

    Voor fysiotherapie gelden in ons land maximum tarieven die wettelijk zijn vastgesteld. De   
    behandeling wordt meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzeke-  
    raar. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar of    
    ziekenfonds.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

    Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij inge
    schreven staan in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hier
    voor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De 
    titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden.

    Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 
    wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. 
    Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke 
    klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. 
    Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, 
    wordt toegelaten tot het KNGF-centraal kwaliteitsregister.

                                      Wat is manuele therapie?

    Manuele therapie is bedoeld voor klachten van het bewegingsapparaat; dat wil zeggen de 
    wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen 
    ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Zo’n stoornis van een gewricht wordt ook 
    wel een functiestoornis genoemd.

    De manueeltherapeut; een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding 
    manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar, verhelpt de func
    tiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende 
    bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen 
    kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot.De pijn neemt dan af en de 
    beweging van de gewrichten kan verbeteren.
    
    Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de 
    manueeltherapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten 
    worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend 
    geluid. 

    De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over 
    het algemeen niet pijnlijk.

Wanneer manuele therapie?

    In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard 
    gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van 
    manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de 
    houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

   5



Enkele voorbeelden:

    * Hoofd- en nekpijn met het slecht\kunnen bewegen van de wervelkolom
    * Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen
    * Rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
    * Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen
    * Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek
    * Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Werkwijze

     Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen, zal moeten blijken tijdens het onder
     zoek bij de eerste afspraak. Tijdens de eerste afspraak voert de manueeltherapeut een 
     uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij een lichamelijk onderzoek uit. De 
     manueeltherapeut kijkt daarbij naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de 
     klacht ontstaat. Verder bekijkt de manueeltherapeut of de patiënt andere lichamelijke 
     problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek   
     wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Verwijzing en vergoeding
 
Verwijzing en vergoeding

     U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst 
     is. In dat geval kunt u alleen met een gerichte verwijzing door een manueeltherapeut     
     worden onderzocht en behandeld. De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste 
     ziektenkostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een  
     geregistreerde manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket zijn 
     opgenomen.

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking
 
     Bart Bors:
     Als erkende manueeltherapeut geregistreerd in hetkwaliteitsregister van het Koninklijk 
     Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

     De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT, www.nvmt.nl) is een 
     lidvereniging van het KNGF. De vereniging telt momenteel 2000 leden. De leden zijn 
     verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de 
     registratie en herregistratievoorwaarden. 

     Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar o.a. alle verwijzers en 
     verzekeraars en is ook te vinden op internet.

     KNGF

     NVMT

     In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Neder
     landse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een patiëntenadviesraad ingesteld, die 
     in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de manueeltherapeut. De 
     leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.
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                                    Wat is Haptotherapie?

    Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin 
    met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. De aanraking speelt een belangrijke 
    rol in de ontwikkeling van leven en is een direkte wijze om datgene wat voelbaar is, 
    voelbaar te maken. Aanraken is de meest direkte vorm van communicatie. De aanraking 
    kan veel duidelijk maken over jezelf of de ander, ook wanneer woorden te kort schieten of  
    alles al gezegd is.

Haptonomie kent verschillende toepassingsgebieden zoals:

    * Haptotherapie
    * Pre- en Postnatale begeleiding
    * Sportbegeleiding
    * Kinesionomie (beweging)
    * Bij de therapeutische invulling van haptonomie speelt vooral de positieve werking van  
       aangeraakt worden een belangrijke rol.
 
De betekenis van aanraken

    De mens raakt van nature aan. Een moeder wiegt en streelt haar kind als het huilt. Je slaat 
    je arm om een dierbare heen wanneer hij of zij verdriet heeft. Als je blij bent de ander te 
    zien, dan raak je aan door een handdruk, een kus of een omhelzing. Aanraken is niet 
    alleen heel natuurlijk, het is ook heel belangrijk. Wanneer een kind te weinig wordt 
    aangeraakt, kan dat leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling. Het leven   
    wordt als het ware te weinig geactiveerd.

Aanraken is voeding voor levenskracht

    Naast eten en drinken heeft het kind ook de aanraking nodig. Door de aanraking voelt het 
    kind zichzelf en krijgt het een plaats in zijn leefomgeving. Aanraking en gevoel hebben een 
    nauwe relatie met elkaar. De aanraking doet een appèl op de emotionaliteit: men kan zich 
    erdoor bewogen of geraakt voelen. Aanraken dient als voeding om zelf (weer) in 
    beweging en ontwikkeling te komen. Hoe het leven zich naar buiten toe manifesteert wordt  
    mede bepaald door herkomst, plaats en omgevingsfactoren. De aanraking als basis voor 
    ontwikkeling heeft voor een volwassene dezelfde betekenis als voor een kind.

Aanraken is communiceren

    Aanraken is in onze samenleving nog vaak een cultureel taboe. We worden als voelers 
    geboren en tot denkers gemaakt, omdat in onze maatschappij de nadruk nog te veel ligt 
    op het versterken van de individualiteit en de prestatie. Hierdoor raakt de communicatie 
    tussen mensen steeds meer op een bepaald doel of effekt gericht. Anderen deelgenoot 
    maken van je gevoelens zonder dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, 
    komt steeds minder voor en emotionele armoede is hiervan het gevolg. Die emotionele 
    armoede kan zich manifesteren in tal van klachten en relationele problemen. 
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Haptotherapie

     Haptotherapie beoogt de ontwikkeling van het “Zelf“gevoel of het herstel ervan te bevor-
     deren en maakt daarbij gebruik van de inzichten vanuit de haptonomie. Onder het Zelf 
     verstaan de unieke eigenheid van de mens in deelnemende en deelhebbende (participer
     ende) communicatie met de ander(en). Bij de haptotherapie geeft de aanraking informatie 
     over je gevoels- en geestelijk leven. 
 
     Het geeft inzicht in je menselijk bestaan; over hoe je in het leven staat en over hoe je je 
     hebt ontwikkeld. De therapie helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven, 
     want door het laten ontstaan of versterken van een zo goed mogelijk gevoelsfundament 
     (basisgevoel) van veiligheid, zelfvertrouwen en eigenheid ontdek je je eigen plaats in de 
     wereld om je heen. Wanneer je vertrouwen hebt in het leven durf je beter je eigen 
     mogelijkheden en onmogelijkheden onder de ogen te komen in relatie tot je leefwereld  
     (relaties, gezin, familie, werk).Klachten en gevoelens van onbehagen zijn vaak het gevolg 
     van onze specifieke reaktie op gebeurtenissen of situaties in ons leven. 

     Een oorzaak van klachten kan zijn dat gevoelens dat gevoelens of gedachten niet in 
     overeenstemming zijn met het leven dat je leidt: je bent dan jezelf niet. Als gevolg van de 
     klachten en patronen die je ontwikkeld hebt kan het kontakt met de ander, met je 
     omgeving, bemoeilijkt zijn. Het gaat erom te ontdekken wie je in wezen bent en wat         
     je bezielt… een ontmoeting met datgene wat in je leeft. Deze ontmoeting vindt altijd 
     plaats vanuit een betrokken zijn bij je leven. In plaats van toeschouwer te zijn neem je 
     deel aan (participeer je). Je kunt jezelf zijn, wanneer je durft te voelen wat je bezighoudt 
     en daar ook zoveel vertrouwen in hebt dat je ernaar gaat leven.

     In de therapie wordt voelbaar gemaakt waar en op welk moment je blokkeert of jezelf 
     terughoudt. Eventuele blokkeringen in je gevoel komen bij de haptotherapie 
     gemakkelijker los, zodat gevoelens die zijn weggestopt, herkend en verwerkt kunnen   
     worden en vervolgens een plaats kunnen krijgen in je leven. Gevolgen van dit bewust
     wordingsproces kunnen zijn dat je:

    * voelt wanneer je te veel hooi op je vork 
       neemt
    * eerder je omgeving deelgenoot laat zijn  
       van je gevoelens
    * gemakkelijker moeilijke of nare gevoe
       lens kunt accepteren
    * komt tot het nemen van beslissingen of 
       het maken van keuzes in je leven

Haptotherapie binnen de gezondheidszorg

     Haptotherapie neemt een eigen plaats in binnen de gezondheidszorg: ze houdt zich bezig 
     met de Zelfontwikkeling van de mens. In deze vorm van hulpverlening wordt een appèl 
     op de beleving van de klacht (de pijn, onmacht, etc.) gedaan, zodat ze tevens een aan
     vulling kan zijn daar waar zuiver lichaamsgerichte therapie niet helpt. Hierdoor kan de 
     cliënt ontdekken welke plaats de lichamelijke klacht in zijn leven inneemt en welke 
     emotionele problemen er aan de klacht ten grondslag liggen. Zoals al eerder aangegeven
     werd kan dit tot een andere omgang met jezelf en anderen leiden. 

     Haptotherapie is bovendien een unieke wijze om tot emotionele beleving en verwerking te  
     komen van psychische problematiek. Haptotherapie kan in samenwerking met 
     psychotherapie toegepast worden.
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Indicaties

    1. Gestagneerde ontwikkeling. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je 
        lijf te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt 
        of bezielt. Weinig eigen waarde, negatief zelfbeeld

    2. Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levens 
        fase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of 
        van volwassenheid naar middelbare leeftijd.

    3. Tijdelijk overbelast zijn door stress of overspannenheid.

    4. Klachten ten gevolge van stress. De vraag of het belangrijk voor je is om al dan niet  
        stress te hebben.

    5. Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.

    6. Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak. Wanneer je ziek  
        bent of iets mankeert wil je daar over het algemeen zo snel mogelijk van af. Ziekte kan 
        echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Zo kan een klacht je een
        mogelijkheid tot groei geven. Acceptatie van de klacht of ziekte gaat aan de mogelijke 
        groei vooraf. Wanneer er bijvoorbeeld geen evenwicht bestaat tussen je gevoel en je 
        verstand, tussen dat wat je moet/wilt en kunt, kunnen klachten ontstaan van 
        lichamelijke en/of psychische aard, zoals: Spierverkrampingen van onder andere nek 
        en/of rug; 

    buiklachten,maagklachten, te hoge bloeddruk, 
    hyperventilatie en andere nerveuze klachten; angst, onrust, slaapstoornissen. De 
    specifieke wijze waarop we lichamelijk op conflictsituaties reageren is voor ieder mens   
    uniek. Aanmelden

    Een sessie, waarvoor een verwijsbrief niet altijd noodzakelijk is, duurt 45 minuten. Het  
    honorarium hiervoor bedraagt € 67,00.

    U kunt zich telefonisch aanmelden via het onderstaande telefoonnummer. Praktijk voor   
    haptotherapie

    
    
    dhr. J. Derksen
    Lid van V.V.H., nr. 313
    Behandeling op afspraak, tel. 024 - 344 92 38Sport fysiotherapie
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                                       Sport fysiotherapie?

     De sportfysiotherapeut behandelt, voorkomt en adviseert. Hij is een breed geschoolde 
     allrounder en advisering is een belangrijke taak binnen zijn dagelijks werk. Hij bekijkt of 
     u geschikt bent voor uw sport. Maar ook adviseert hij of u over de juiste grip van uw 
     tennisracket en een passende techniek bij uw lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden. En 
     over hoe u het zadel van uw racefiets op de juiste hoogte instelt en de afstand tot het 
     stuur bepaalt, zodat u geen (rug)klachten krijgt. Hij geeft u handvatten om zelf iets te 
     doen als u last van acute of sluimerende blessures krijgt. 

     Hij leert u tapen en bandageren en adviseert uw trainer hoe u om moet gaan met uw 
     blessure binnen uw sport.

     Chronisch zieken en gehandicapten kunnen prima terecht voor een sport- of 
     bewegingsadvies. Kijken naar wat u wel kunt in plaats van naar uw beperkingen, dat is de   

     kunst. Reken maar dat het advies van de sportfysiotherapeut uw plezier en resultaten in  
     de sport ten goede komt.   
                    
Behandeling

     Stel, u heeft een blessure of u raakte overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de 
     been. Met een alternatief trainingsschema desnoods, maar u wilt blijven sporten als dat 
     kan en uw conditie behouden. Vraag dan uw huisarts of specialist om een verwijzing naar 
     een sportfysiotherapeut.

     Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe 
     u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk sport voor u en uw 
     vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u 
     maakt. Enerzijds afgestemd op uw moglijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. 
     Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördi
     natie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling 
     betrokken.

     Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefen  
     programma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. En braces of taping, 
     mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur. Hij traint u  
     sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sport
     niveau. Hij overlegt zo nodig met u trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt 
     dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.
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Preventie in de sport

    Dan merkt u ook dat de sportfysiotherapeut automatisch uw sportschoenen onder de loep 
    zal nemen. Hij zal vragen naar de ondergrond waarop u traint, de materialen die u ge 
    bruikt en de opbouw van de training. Hij zal u zeker wijzen op het belang van een goede 
    warming-up en cooling-down. Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van 
    dezelfde sportblessure. Vraag de sportfysiotherapeut hoe. Voorkomen is beter dan 
    genezen!

    Daarom is preventie voor de sportfysiotherapeut nummer één. En voor u natuurlijk ook, 
    want sport is hèt middel om uw gezondheid te bevorderen en andere ziekten als gevolg 
    van inactiviteit te voorkomen. Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft. Rust 
    roest. Dus blijf verantwoord in beweging en ga ook vóór het sporten langs de 
    sportfysiotherapeut. Dus ook als u geen klachten heeft.                   

Een afspraak maken

U kunt met of zonder verwijzing terecht bij de sportfysiotherapeut. Via uw huisarts, sportarts 
of specialist

    * Behandeling van sportblessures, 
       waaronder sportrevalidatie zonder 
       verwijzing
    * Blessurepreventieadvies: advies in het 
       voorkomen van blessures en klachten
    * Advies in uw keuze voor een bepaalde 
       sport, de beste aanpak, materiaal, 
       kleding en uw schoeisel
    * Sportmedische begeleiding van train
       ingsprogramma’s en prestatie-               
       verbetering
    * EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen
       kwaliteit erkend

Een sportfysiotherapeut is geen alleskunner of een wonderfysiotherapeut. Hij weet waar zijn 
deskundigheid ophoudt en zal u dan ook tijdig en gericht doorverwijzen.

             
 
    Tomas Schröder:
 
    fysiotherapeut, volgde direct na zijn afstuderen in 1976 de cursus sportfysiotherapie op 
    Papendal. Hij is jaren actief geweest in de sport als hockeyer en heeft na het beëindigen   
    van zijn hockeycarriere het hockey trainer/coach diploma A en B behaald. Vele jaren was  
    hij actief als trainer/coach op landelijk overgangsklasse niveau.Kinderfysiotherapie      
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                               Waarom kinderfysiotherapie?

     Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, en in zijn eigen tempo. Door te bewegen 
     (motoriek), te spelen leert het kind zijn omgeving en zichzelf kennen. Bij sommige 
     kinderen verloopt de ontwikkeling anders dan bij leeftijdsgenootjes. Dit kan door een 
     aandoening die aangeboren is of door een ongeval of ziekte.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

     De kinderfysiotherapeut kan door een gesprek met de ouders/verzorgers het probleem 
     inventariseren. Vervolgens wordt het kind geobserveerd en onderzocht. 

Zij zal hierdoor antwoorden proberen te vinden op:

    * Wat kan/doet het kind?
    * Waarom beweegt het op deze manier?
    * Hoe probeert het kind zelf zijn 
       probleem op te lossen en wat kan de 
       fysiotherapeut hieraan bijdragen?

Een motorische test kan een onderdeel zijn van het onderzoek.

Vervolgens wordt met de ouders het resultaat besproken. Het vervolgtraject kan als volgt 
zijn:

    * Er wordt een behandeldoel gesteld en 
       daarop wordt een behandelplan gemaakt
    * Er worden adviezen en instructies 
       gegeven
    * Het probleem ligt niet in eerste instantie 
       op het terrein van de kinderfysiothera
       pie en er wordt contact opgenomen met 
       de verwijzer voor een ander traject

     De behandeling vindt plaats in een kindvriendelijke ruimte met leeftijdsgericht spel- en 
     oefenmateriaal. Het uitgangspunt is het stimuleren van de optimale ontwikkeling van het 
     kind. Aan het einde van de behandeling wordt gerapporteerd aan de verwijzer 
     (huisarts/specialist).
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Voor welke kinderen kan kinderfysiotherapie zinvol zijn?

Een baby gaat rollen, kruipen en staan. Wanneer bijvoorbeeld opvalt dat uw baby:
   
    * Een duidelijk voorkeurshouding heeft (hoofdje steeds naar één kant, beweegt 
       één lichaamshelft meer dan de andere zijde)  
    * Veel huilt en/of heel gespannen is
    * Voedingsproblemen heeft
    * Moeilijk contact met de omgeving krijgt
    * Of wanneer de ontwikkeling duidelijk langzamer is dan bij leeftijdsgenootjes
       Een peuter (2 tot 4 jaar) leert rennen, springen en klimmen, fietsen op de driewieler.   
       
Wanneer bijvoorbeeld opvalt dat uw kindje:

   
    * Laat of afwijkend loopt, veel struikelt
    * Wanneer er een opvallend verschil is tussen de linker en rechter lichaams functies
    * Moeite heeft met bovengenoemde vaardigheden

Een basisschoolkind leert steeds verfijnder en ingewikkelder vaardigheden bijvoorbeeld fi-
etsen op een tweewieler, zwemmen en schrijven. Op deze leeftijd kan een kind problemen 
ondervinden na een ziekte of ongeval maar ook wanneer uw kind:
 
    * Onhandiger, minder soepel is in de 
       grove motoriek dan leeftijdsgenootjes
    * Moeite heeft met de fijne motoriek 
       (leren schrijven)
    * Een houdingsafwijking heeft
    * Ademhalingsproblemen (bijvoorbeeld   
       astma) heeft

Hoe kan het kind verwezen worden naar de kinderfysiotherapeut?

    Als ouders/verzorgers, consultatiebureau, jeugdarts of leerkracht een probleem signaleren    
    kan na overleg met de huisarts of specialist (kinderarts) een verwijzing volgen naar de   
    kinderfysiotherapeut.

Waar kunt u terecht?

    In een multifuntioneel gebouw naast de Nutschool is de maatschap voor fysiotherapie 
    “Lankforst” gehuisvest. Hier werken verschillende disciplines waaronder 1 parttime     
    kinderfysiotherapeut.
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Wie is de kinderfysiotherapeut?

     Annemiek Sagius-Mosheuvel: 

     Geregistreerd kinderfysiotherapeut, lid van de NVFK tevens werkzaam in het kinderrevali 
     datiecentrum van de St. Maartenskliniek.

Het maken van een afspraak

     Als u met ons een afspraak wilt maken, of informatie wilt hebben, kunt u dit doen via een 
     van de assistentes van de praktijk op telefoonnummer 024 - 344 92 38.

     De behandelingen vinden plaats op woensdag- en vrijdagmiddag. Veelal zal de 
     behandeling in de praktijk plaatsvinden, maar eventueel kan een behandeling van een   
     jong kind aan huis op indicatie plaatsvinden. In overleg met de ouders/verzorgers wordt 
     de afspraak gemaakt.

 
                              Bekkenbodem fysiotherapie?

Incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn!

     In veel gevallen zijn bekkenbodemklachten terug te voeren op het niet goed functioneren 
     van de bekkenbodemspieren. 

     Fysiotherapeuten die hiervoor speciaal zijn opgeleid, kunnen met eenvoudige middelen en  
     adviezen uw klachten verminderen of verhelpen. Daarin speelt u zelf een actieve rol.

De bekkenbodem

     De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De 
     bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet 
     op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen op treden. Bekkenbo
     demspieren zijn aan te spannen en te ontspannen. Veel mensen zijn zich hiervan niet be 
     wust of voelen dit niet.

De klachten

     Mannen, vrouwen, kinderen en ouderen, iedereen kan problemen krijgen doordat de 
     bekkenbodem niet goed functioneert. Dit kan bijvoorbeeld optreden na een bevalling,
     in de overgang, na meerdere blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie. Soms 
     hangen de klachten samen met medicijngebruik, met andere ziekten, of met psychische 
     factoren, zoals verdriet, onderdrukte emoties, spanningen of een zware mentale belasting. 
     Soms ook is de oorzaak onduidelijk.
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Enkele veel voorkomende bekkenbodemklachten zijn:

    * Ongewild verlies van druppels urine 
       tijdens inspanning (stress-incontinen
       tie)
    * Veelvuldig optredende, plotselinge, 
       hevige, niet te onderdrukken aandrang 
       om te plassen (urge-incontinentie)
    * Ongewild verlies van ontlasting (faecale 
       incontinentie)
    * Het bij herhaling slechts moeizaam   
       kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
    * Verzakkingen van de blaas, baarmoeder 
       of darmen
    * Pijn in de onderbuik, rond de anus of de 
       geslachtsdelen  
 

De fysiotherapeutische behandeling

    Ondervindt u hinder van dergelijke klachten? De eerste stap is een gesprek met uw 
    huisarts. Die bepaalt samen met u welke behandeling het meest geschikt voor u is:  
    medicijnen, een verwijzing naar de medisch specialist of een fysiotherapeutische 
    behandeling. De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld als de klachten te 
    maken hebben met een verkeerde samenwerking tussen bekkenbodemspieren, het 
    middenrif en de buikorganen.

De behandeling:

    * Verbetert veelal de functie van de bekkenbodem
    * Geeft een betere uitgangspositie als een vervolgbehandeling nodig is
    * Heeft geen bijwerkingen
    * En laat andere behandelmogelijkheden open, zoals operaties.
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                                          2 Doel website 

Conclusie: na intervieuw met Bart Bors(manuele therapie) en overleg
                met Jos Derksen (haptotherapie). 

     De site moet een informatief zijn met ook een stukje reclame over de Maatschap
     Fysiotherapie ‘De Lankforst’. De site moet een medisch en hulpverlenend karakter hebben.

     Via de website wil fysiotherapie ‘De Lankforst’ dat patienten zich kunnen aanmelden.  

     Mensen moeten snel en makkelijk via het internet de informatie vinden die zij 
     zoeken, de hulp vinden die hun van dienst kan zijn in verband met hun klachten. 

     Via het internet over de toegang naar onze activiteiten openen(fysiofit).

     Met de website wil fysiotherapie ‘De Lankforst ‘de mogelijkheid openen naar 
     specifieke informatie, wanneer patienten ons telefonisch te woord staan, te kunnen
     verwijzen. Dat kan tijdwinst bieden.

     Overige onderdelen zoals: logopedie, podotherapie etc.. kunnen hun website
     aanlinken aan de website van fysiotherapie de Lankforst. 
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                                           3  Doelgroep 

    De professionele gezondheidzorg en andere hulpverlenende instanties kunnen informeren   
    via het internet. In verband met doorverwijzingen of het vinden van specifieke hulpvragen.

    De praktijk heeft een patientenkring van een gemiddelde leeftijdsgroep van ongeveer 50  
    jaar. Daarom is een warme en vriendelijke uitstraling en een gemakkelijk toegankelijke  
    website wenselijk. De huidige website heeft te lange tekstkaders.

    Er worden verschillende activiteiten aangeboden voor groepsfitness onder begeleiding:

    Hieronder wordt verstaan: fitness onder begeleiding van een fysiotherapeut. Er wordt op   
    vaste tijden geoefend middels fitnessapparatuur en de training wordt voorafgegaan door  
    een warming-up. Bij lichamelijke klachten kan de fysiotherapeut een gericht oefenpro
    gramma voor u samenstellen. De duur van de training is 5 kwartier.

    Activiteiten Individuele training zonder begeleiding op een zelf gekozen tijdstip tussen 8:00   
    en 18:00 uur (uitgezonderd de groepstijden; zie het tijdschema). 

Fysiofitheidscan

    Een test voor iedereen die wil weten hoeveel of hoe weinig beweging er nodig is om de  
    gezondheid te bevorderen. Op basis van de resultaten van de fysiofitheidscan wordt een  
    persoonlijk advies geven. De test duurt 3 kwartier.

Seniorengymnastiek

    Activiteiten Training onder begeleiding van een fysiotherapeut. Middels vrije oefeningen  
    wordt er getraind op onder andere lenigmaking, spierversterking, ontspanning en 
    conditieverbetering. Een training duurt 1 uur en vindt plaats op vaste tijden.

    Hoewel er een sportfysiotherapie aanwezig is heeft de praktijktijk niet het imago van een  
    fitnesscentrum de website moet daarom rust uitstralen  en geen flitsende dingen hebben. 
    De pagina’s verder op de site kunnen informatie geven over sportfysiotherapie. Hiermee  
    wil fysiotherapie ‘De Lankforst’ jong en oud bereiken door bij de mogelijkheid te vinden te
    sporten onder medische begeleiding of ingeval begeleiding in verband met blessures. Met
    hierbij de mogelijk voor 
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                                               4 Advies

     Als achtergrond foto met het Logo ‘De Lankforst’ op de gevel iets dat voor bezoekers en 
     nieuwkomers een herkenbaar beeld is. Bovendien zal dit vanwege de herkenbare
     kleuren een warme en uitnodigend effect brengen.

Linkerzijde: navigatie naar hulpverlening // Bovenin: informatie navigatie

     -manuele therapie
     -haptotherapie
     -sporttherapie
     -Kinderfysiotherapie
     -Bodembeckenklachten fysiotherapie

     Midden informatiekolom: Informatie venster update info huidige site. Uitnodigende 
     opmerkingen naar de verschillende dienstverleningen:

     Bart Bors onze manuele therapeut kan u van dienst zijn problemen aan te pakken die u ondervindt   
     op het gebied van bewegen en staan. Door o.a nek, schouder en rugklachten of door klachten aan  
     de armen, benen, en gewrichten.

     Jos Derksen onze haptotherapeut zal u graag die hulp willen bieden die u kan helpen een positief 
     zelfbeeld te ontwikkelen naar uzelf en uw omgeving wanneer u het gevoel hebt er alleen niet meer  
     uit komen.

     Bent u een bedreven sporter, heeft u ambities, wilt u gaan sporten of kampt u op dit moment met 
     een blessure? Tomas schroder onze sporttherapeut kan u de handgrepen geven zodat u op een ver
     antwoorde en evenwichtige manier uw sport kunt bedrijven. 

     Als ouder bent u beslist bezorgd over de ontwikkeling van uw kind. Zeker wanneer er sprake is van 
     problemen op het gebied van de motoriek. Neem gerust contact op met onze Kinderfysiotherapeut 
     Annemiek Sagius-Mosheuvel op. In overleg met u zal zij voor een geschikte aanpak willen kiezen 
     om uw zoontje of dochterje in zijn verdere ontwikkeling te stimuleren.

     Problemen met het ophouden van uw urine?(incontinentie) Met uw stoelgang?(obstipatie) of last 
     van verzakkingen of pijn? Wist u dat dit in veel gevallen terug te voeren is op het gebied van het 
     niet goed funktioneren van de bekkenbodemspieren? Met eenvoudige middelen en adviezen kunnen 
     uw klachten al snel verminderen. 

Center-container foto’s die de hulpverlener of dicipines goed in beeld
brengen.
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Het up to date houden van deze statische website heeft nog al wat haken en ogen. Men zal
goed vertrouwd moeten raken met de navigatie struktuur en de positities van de bestanden 
in de diverse mappen. Hierbij uitgaande van het feit dat iemand enige affiniteit bezit met
een editor zoals dreamweaver. 
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