
 

Na een zachte lente is de zomer aangebroken.  
Stap op uw fiets of trek uw wandelschoenen aan en ga 

langs de Westlandse stalletjes voor heerlijke verse 
Westlandse groente en prachtige  

bloemen/planten.   
 

 
 

Voor veel mensen start de vakantie. 
Geef uw vakantie tijdig door aan uw fysiotherapeut/

trainer. Inhalen van de MTT wordt dan voor iedereen  
aantrekkelijk.  

Er zullen tijdens de vakantie weken zijn dat MTT  

groepen onvoldoende bezet zijn. Deze groepen worden 
dan geannuleerd. U wordt hier tijdig van op de hoogte 

gebracht. U krijgt de mogelijkheid om op een ander  
tijdstip te trainen. 

Vergeet tijdens de training uw binnen schoenen, hand-
doek en bidon niet! Zeker in de zomermaanden is het 

belangrijk dat u voldoende vocht tot u neemt.  
 

 
Wij wensen u namens het team van Fysiotherapie &  

Medisch Trainingscentrum Move On en het team van 
Huid & Zorg een fijne en vooral ontspannen zomer toe.  

 
Vanaf 21 juli a.s. vestigt Ciska Arkesteijn zich bij  

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On.  

Ciska werkt als bekkenfysiotherapeut. 
In dit informatiebulletin stelt zij zich aan u voor.  

Wij wensen haar veel succes.  
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Wist u dat? 

 
Het infobulletin brengt 

u elk kwartaal op de  
hoogte van een  

onderwerp, nieuwe 
ontwikkelingen, aardige 

weetjes van de MTT en 
fysiotherapie. 

 
 

 
 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum

Move On

Wij zijn te bereiken op 

telefoonnummer: 
0174-630740 

(van 8.00 Tot 22.00 uur) 
 

en via de email: 
mtc@fysiomoveon.nl 



 

Het KNMI verwacht voor het hele land zeker tot met zondag aanhoudende hitte. 

Aan de kust kan een wind van zee later in de middag verkoeling brengen. Waar-
schijnlijk houdt de hitte maandag en dinsdag in het oosten en met name in het 

zuidoosten nog aan. Het Nationale Hitteplan is dan ook met ingang van vandaag 
actief. Via radio en tv wordt u op de hoogte gehouden van het verwachte verloop 

van de temperatuur. De website van het KNMI (http://www.knmi.nl/) geeft  
uitgebreide informatie over het weer en de bijbehorende weerswaarschuwing in uw 

regio. 
 

Het zal u niet ontgaan zijn, zachte zomerse dagen zijn er niet zoveel in Nederland. 
En als er zo’n warme zomerse dag optreedt dan willen we allemaal naar buiten. 

Helaas kan warm weer de gezondheid bedreigen. Ouderen en chronisch zieken  

vormen een risicogroep omdat hun temperatuurregulatie doorgaans slechter is en 
het dorstgevoel verminderd is. Maar ook evenementbezoekers en sporters vormen 

een risico.  

Warm weer kan leiden tot klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, 
duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen huidproblemen optreden zoals jeuk en 

huiduitslag. In ernstige situaties kan door uitdroging kramp, misselijkheid, uitput-
ting, flauwte en bewusteloosheid optreden. 

Het ongemak van de warmte kan beperkt worden door aandacht te schenken aan 

de volgende punten: 

Drink voldoende en eet gezond                                                                                            
Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig 

als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat 
u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie.                                   

Neem geen zouttabletten. In de Nederlandse situatie zijn zouttabletten niet nodig 
maar kunnen wel maag– en darmklachten veroorzaken.                                              

Matig het gebruik van alcohol.                                                                            
Groente en fruit bevatten behalve water ook een heleboel vitamines en zouten.  

Bedenk dat het ’hondsdagen’  zijn; door de hitte bederft voedsel snel. Bewaar 
etenswaren niet te lang en houd ze goed gekoeld. Een voedselinfectie kunt u nu 

niet gebruiken.    
Tip: Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar buiten 

gaat. 

Houd uzelf koel                                                                                                   
Draag luchtige kleding die verdamping van zweet mogelijk maakt, zodat de huid 

kan afkoelen. Let op de kwaliteit van de kleding; kunststof kleding neemt nauwe-

lijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel. Ook de kleur van de kle-
ding is belangrijk. Lichte kleuren zullen de zonnestralen weerkaatsen en daardoor 

minder warmte opnemen.                                                                            
Draag een hoed/pet en zonnebril.                                                                              

Smeren van zonnebrand met een goede beschermfactor.  
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Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 11 

en 16 uur).  
Tip: Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen of 

wandeling. Een wandeling op bosgrond of gras is koeler dan wanneer u op as-
falt loopt. (Op asfalt wordt de warmte teruggekaatst.) 

Neem een (voeten)bad of douche. Zoek verkoeling onder een boom of bij  
water en slaap niet onder een te warme deken. 

Als u dan toch zo nodig wilt bewegen pas uw intensiteit aan en kies voor af-
wisseling. Ga bijvoorbeeld zwemmen (is bijna  

altijd erg aangenaam bij hoge temperaturen) of  fietsen (de 
rijwind zorgt voor verkoeling).  

 

Houd uw woning koel 

Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig ge-

bruik te maken van zonwering, de gordijnen dicht te houden, 

een ventilator of, indien aanwezig airconditioning. Zorg voor 
continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden. 

Tip: Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen 
en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s 

avonds, ‘s nachts en vroeg in de morgen. 
 

 
Zorg voor elkaar 

Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die mis-
schien uw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt des te meer tij-

dens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgen-
de weg kunnen zijn. (Mantelzorger) 

Tip: Let extra op elkaar bij warm weer en steek een helpende 
hand toe. 

 

Heeft u nog vragen? 

Overleg met uw huisarts of apotheek als u vragen heeft over uw gezondheid 

of het gebruik van uw medicijnen tijdens hitte.  

 
 

 
 

Het volgende bulletin wijden wij aan  
“Spierkramp en Magnesium“  

 
 

 
 



Vijf gouden tips om verantwoord te zonnen 

Lekker de zon in? Met deze tips ben je goed voorbereid! 

Nu de zon volop schijnt stromen de terrassen vol en is het zoeken naar een 
mooi plekje op het strand. Maar als je niet oppast, ben je zo verbrand.        

Huid & Zorg geeft vijf tips om verantwoord te zonnen. 

1. Stapje voor stapje 

Laat de huid voorzichtig wennen aan de zon. Ineens uren gaan bakken, 
kan tot heftige huidreacties leiden als je nog weinig zon hebt gehad. Blijf 

bovendien nooit lang in de zon zonder UV-bescherming. Mensen met een 

zeer lichte huid kunnen na enkele minuten zonder bescherming in de zon 
al verbranden. 

2. Zonnebrandcrème 
Zorg voor een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. 

Mensen met een lichte huid kunnen in de lente en zomer het beste voor 
factor 30 of 50 kiezen. Smeer om de twee uur en doe dit vooral niet te 

dun. Als je de crème net hebt aangebracht, moet je even een witte laag 

op de huid zien. Pas dan ben je goed beschermd tegen de zon. Als je een 
crème ruimschoots aanbrengt, beschermt deze beter dan een spray. Let 

wel op de houdbaarheidsdatum. Zonnebrandmiddelen blijven maximaal 
12 maanden goed. Dat je met een hoge beschermingsfactor niet bruin 

wordt, is een fabel. Het duurt weliswaar wat langer, maar als je eenmaal 
een kleurtje hebt, houdt de teint ook langer aan. 

3. Time-out 

Mijd de volle zon tussen 12.00 en 15.00 uur. De straling is dan het 
sterkst. Zelfs met een hoge beschermingsfactor kun je gedurende deze 

tijd het beste de schaduw opzoeken. Vergeet je verder ook in de       
schaduw niet in te smeren als je lang buiten bent. Een groot deel van  

UV-straling komt door de wolken heen. 

4. Hoofddeksel 

De huid op de schedel is heel dun en kwetsbaar. Zeker voor kale mensen 

en personen met dun haar is het daarom verstandig om in de volle zon 
een petje of hoed te dragen. Als je uren zonder hoofddeksel in de zon 

zit, kan je hoofd overigens ook met een volle haardos verbranden. 

5. Lippen 

Veel mensen vergeten hun lippen in te smeren voor ze de zon ingaan. 
Dat terwijl je lippen juist heel kwetsbaar zijn. Huidtherapeuten raden 

mensen met een lichte huid daarom meestal een balsem met tenminste 
factor 30 aan. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Huid & Zorg 

www.huidenzorg.nl info@huidenzorg.nl  0174-225 115 
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NIEUW bij  
Fysiotherapie & medisch Trainingscentrum Move On: 

PELVICA BEKKENFYSIOTHERAPIE 
 
Vanaf 21 juli a.s. zal Cisca Arkesteijn-van Hijningen zich vestigen 

bij Move On met haar praktijk voor bekkenfysiotherapie. Cisca is 
geregistreerd bekkenfysiotherapeut en is tevens gevestigd in  
’s-Gravenzande bij Zande Therapie & Zorg. 

Zij is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klach-
ten in het gebied van de buik, het bekken en de bekkenbodem, bij 

vrouwen, mannen en kinderen. 
U kunt hierbij denken aan de volgende indicaties: 

ongewild verlies van urine en/of ontlasting 

niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten  
moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting: urinereten-

tie of obstipatie 
zwaar drukkend gevoel in de onderbuik en/of balgevoel in vagi-

na of anus: de gevolgen van verzakkingen van blaas, baar-

moeder of darmen  
pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen  

problemen bij het vrijen, die samenhangen met de bekkenbo-
dem: bijvoorbeeld pijn (dyspareunie) of vaginisme 

bekkenpijn in de periode rond zwangerschap en bevalling  

bekkenpijn door andere oorzaken dan zwangerschap en beval-
ling 

begeleiding voor en na operaties in buik- en bekkengebied:  zo-
als bij verzakkingsoperaties en prostaatoperaties 

Zo nodig beschikt zij over de volgende onderzoeks- en behan-

delapparatuur:  
EMG (spierfunctie metingen) 

Myofeedback (op een beeldscherm meekijken hoe de spieren 
aan en ontspannen) 

Elektrostimulatie (o.a. ter stimulatie van verzwakte spieren) 
Ballontrainingen 
TENS (o.a. als pijnbestrijding of bij de overactieve blaas) 

 
Ook zonder verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut 

Voor een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut heeft u geen verwij-
zing van huisarts of specialist nodig. De meeste indicaties worden 
volledig vergoed uit de aanvullende verzekering. De behandeling 

van urine-incontinentie wordt vergoed uit de basisverzekering.  
Raadpleeg eventueel uw polisvoorwaarden, of informeer bij uw 

therapeut. 
Voor uitgebreide informatie, vragen of een afspraak maken: 
www.pelvica.nl           T: 06-54322679    pelvica.fysio@gmail.com 
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Het infobulletin komt éénmaal per kwartaal 
uit en is bedoeld voor deelnemers van  
Medisch Trainings Centrum Move On. 
 

Redactie: 
Astrid Barendse 

Léon van der Kley 
 

Redactie-adres: 
mtc@fysiomoveon.nl 

 
De eerst volgende uitgave van het infobulletin 

verschijnt  1 oktober 2014 

Heeft u een suggestie en of 

een idee (bijvoorbeeld een     
seizoensrecept) voor ons 

informatiebulletin, dan kunt 
u deze kenbaar maken bij 

Astrid of Léon.  

Wilt u ook een leuk stukje 
copy schrijven voor het    

bulletin, dan kunt u dit 
doormailen naar het email-

adres van de redactie. 
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