
 
 

“Niemand kan verder zien dan de Horizon” 
 

 

 
 

 
Namens het team van Fysiotherapie &  

Medisch Trainingscentrum Move On, Marjan Boon en het 
team van Huid & Zorg wensen  

wij u een gezond & sportief 2014. 
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Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 Januari 2014 1e kwartaal  

Wist u dat? 

 
Het infobulletin brengt u elk  

kwartaal op de hoogte van een  

onderwerp, nieuwe  

ontwikkelingen, aardige weetjes 

van de MTT en fysiotherapie. 

 

www.fysiomoveon.nl 
 

Heeft u een suggestie en of een 

idee (bijvoorbeeld een seizoens-

recept) voor ons informatie     

bulletin, dan kunt u deze kenbaar 

maken bij Astrid of Léon.  

Wilt u ook een leuk stukje kopij 

schrijven voor het bulletin, dan 

kunt u dit doormailen naar het 

email-adres van de redactie. 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum

Move On

Wij zijn te bereiken op 

telefoonnummer: 
0174-630740 

(van 08.00 tot 22.00 uur) 
 

en via de email: 
mtc@fysiomoveon.nl 

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 april 2014 



 

In ons dagelijks leven worden we regelmatig geconfronteerd met pijn. Dit kan 

kortdurende fysieke pijn zijn (stoten van teen, kramp), langdurende  
beperkende pijn (chronische pijn, chronische ziektes) en psychische/

emotionele pijn (stress, depressie, vermoeidheid, verlies van 

dierbaren). Als reactie op deze verschillende vormen van pijn 
handelen we vaak in patronen. Omdat pijn een onaangename 

sensatie is, zijn we geneigd om de pijn niet te willen voelen en 
handelen dus in patronen van negeren, wegdrukken of  

oplossingen zoeken (pijnstillers). Deze patronen hebben zich in 
ons leven gevormd door o.a. opvoeding, school, cultuur en in 

het verleden behaalde resultaten. Soms kan het zijn dat deze 
patronen erg zinnig en effectief zijn, maar lang niet altijd en  

zeker niet als het gaat om langer durende of onomkeerbare 
pijn.  

 

Met de Mindfulness training leer je de automatische patronen in je dagelijkse 

leven herkennen. Door ze te herkennen en er bewust even niets mee te doen 
kunnen andere opties zich aandienen, waarna je kunt kiezen voor een reactie 

waar je geheel achterstaat. Kies je voor je automatische patroon, of kies je 
iets anders? 

 
Mindfulness is ontwikkeld door Jon Kabat-Zin (moleculair bioloog) en slaat een 

brug tussen de oosterse geneeskunde en de westerse wetenschap. Door met 
westerse technologie te kijken naar wat er in de hersenen gebeurt tijdens con-

centratie training (meditatie) van Tibetaanse monniken, is men erachter geko-
men dat het brein fysiek veranderd en dus op deze manier te trainen is. 

 

Met de Medische Trainingstherapie ben je bezig om je spieren en gewrichten te 
trainen en te onderhouden. Doe je dit regelmatig dan blijft je lichaam goed in 

conditie, maar laat je het een paar weken versloffen dan merk je dat je  
conditie weer wat achteruit gaat.  

Dit zelfde geldt ook voor het trainen van je hersenen. Door 
regelmatig te trainen kan je je hersenen fysiek veranderen. 

En zoals je met een betere fysieke conditie jezelf beter kan 
voortbewegen, zo helpt een betere mentale conditie voor: 

-het krijgen van een positiever zelfbeeld,  
-het vergroten van je doelgerichtheid,  

-energieker in het leven te staan,  
-het ervaren van minder stress,  

-het ontwikkelen voor meer compassie. 
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Mindfulness bij chronische pijn en stress 
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Binnen de Mindfulness worden er verschillende vormen van training  

aangeboden. Zo is er de bodyscan (aandachtig verkennen van je lichaam), de 
zitmeditatie en yoga. De opdracht bij elke vorm van training is steeds 

dat je met milde en vriendelijke aandacht opmerkt wat er allemaal in 
en rondom je lichaam aanwezig is. Alle sensaties zijn welkom, of je ze 

nou als prettig ervaart of niet. Dit inventariseren en benoemen van 
alle prikkels in en om je heen, helpt je in je dagelijks leven om goede 

keuzes te maken in plaats van te vervallen in je automatische  
patronen. 

 
 

 
 

“In ons korte leven beschikken we over alle momenten die we nodig hebben 
om verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop we verkiezen ons 

te verhouden tot wat is en wat zou kunnen zijn wanneer we ons hart en onze 

intrinsieke wijsheid volgen. Daarmee worden we allemaal uitgenodigd om met 
heel ons hart , ieder op onze eigen manier, het voortdurende avontuur aan te 

gaan en het domein van het mogelijke en nog niet gerealiseerde te  
verkennen.” 

 
Jon Kabat-Zinn 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Het volgende bulletin wijden wij aan  

“Dry Needling” 
 

    



 BEDANKT! 
 

Namens de Stichting SPOTS en in het bijzonder de door SPOTS ondersteunde  
AfriCat Foundation in Namibië, dank ik bij deze ieder die bijgedragen heeft aan het 

werk van AfriCat door het doneren van Sponsorpunten. Totaal heeft de actie 95,70 
euro opgebracht aan punten en er is ook bijgedragen in de vorm van contant geld. 

Bij elkaar ruim 115 euro! Voor een kleinschalige en in het Westland onbekende  
organisatie als SPOTS, zijn we daar blij mee en trots op. Nogmaals hartelijk dank! 

 

Graag nodig ik u uit een kijkje te nemen op www.stichtingspots.nl en/of 
www.liaspitters.nl  (of Engelstalig www.africat.org) voor meer informatie over het 

werk van deze stichtingen en op welke manier u nog meer een bijdrage kunt leveren. 
Zeker wanneer u (klein)kinderen heeft, is het een leuk idee een dier te adopteren en 

op die manier voor een beperkt bedrag (6 euro per maand) uw kinderen en  
misschien uzelf ook wel, door de regelmatige verslagen, een blik te gunnen in de  

wereld van de grote wilde dieren en het leven van de mensen die zomaar een olifant 
kunnen tegenkomen tijdens een boswandeling! Dit is ook heel leuk en verrassend 

spreekbeurtmateriaal (allemaal beschikbaar via de websites). 
Bovendien levert u hiermee ook een bijdrage aan lesboeken voor de schoolkinderen 

in Namibië.  
 

Lia Spitters, vrijwilliger Stichting SPOTS en via haar website te benaderen voor  

presentaties over bovenstaande onderwerpen. Op 28 januari 2014 aanstaande 

houd ik een lezing in de bibliotheek in Naaldwijk over ‘Het Nieuwe Reizen’, waar u 

veel over deze onderwerpen zult terughoren. 

1 april    
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