
 
1 September 2014 bestond Fysiotherapie & Medisch  

Trainingscentrum Move On 5 jaar.  
In de week van 8 t/m 13 september hebben wij dit met 

u gevierd. We kunnen terug kijken op een sportieve, 
gezellige week. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten op: 

Woensdag 24 december; Kerstavond vanaf 12.00 uur 
Donderdag 25 december; Eerste Kerstdag 

Vrijdag 26 december; Tweede Kerstdag 

Woensdag 31 december; Oudejaarsdag vanaf 17.00 uur 
Donderdag 1 januari 2015; Nieuwjaarsdag  

 
 

 
Namens het team van Fysiotherapie & Medisch  

Trainingscentrum Move On,  
de dames van Huid & Zorg  

en Ciska Arkesteijn wensen wij u  
gezellige kerstdagen en een gezond & sportief 2015. 

    

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 Oktober 2014 4e 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. 

 

 

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 

 
 

Kijk op onze  
vernieuwde website 

 
www.fysiomoveon.nl 



 

Spierkrampen zijn spontaan optredende, pijnlijke samentrekkingen van de spierve-
zels. Dit zijn bewegingen waar iemand geen controle over heeft. Het is normaal dat 

mensen van tijd tot tijd kramp hebben. Als de krampen echter vaak optreden en   

ernstige pijn veroorzaken, kan dit op een onderliggende aandoening wijzen. 

 

Spierkramp kan veel verschillende oorzaken hebben.  
1. Verminderde doorbloeding  

Een slechte doorbloeding kan spierkramp veroorzaken. Bij het belasten van spieren is 
veel energie nodig. De doorbloeding van een spier kan daarin tekort schieten. Er 
wordt dan te weinig zuurstof aangevoerd en te weinig afvalstoffen worden afgevoerd. 

Zo ontstaat er melkzuur (lactaat). Bij een bepaalde hoeveelheid in het bloed geeft dat 
een gevoel van vermoeidheid en spierpijn. De spier verzuurt, door dat er voor het        

verbranden (dus wegwerken) van het melkzuur onvoldoende zuurstof aanwezig is.  

 

Wanneer zich na een zware inspanning een enorme hoeveelheid melkzuur heeft opge-

hoopt, trekt de spier plotseling sterk samen en verstijft deze. Er ontstaat dan kramp. 
Spierkramp treedt sneller op bij vermoeidheid of bij uitdroging.  

 
Er kan ook een aandoening zijn van de bloedvaten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
claudicatio intermittens. Hierbij treedt krampende pijn al op bij een geringe inspan-

ning, bijvoorbeeld een stukje wandelen.  
 

2. Gelijktijdig aanspannen van verschillende spiergroepen  
Deze vorm van spierkrampen komt vaak voor bij mensen die langdurig dezelfde han-

deling uitvoeren met de handen, zoals schrijven, typen of pianospelen. Er wordt ook 
wel gesproken over beroepskramp.  
 

3. Tekorten aan mineralen  
Normaal trekken spieren zich samen en ontspannen ze zich weer. Hiervoor zijn be-

paalde stoffen nodig, zoals magnesium, kalium en calcium. Een tekort aan deze stof-
fen in het bloed leidt tot een verstoring in het samentrekken en ontspannen van de 
spiervezels. Zo kunnen pijnlijke krampen ontstaan. Dit kan voorkomen bij tekorten in 

de voeding, sommige ziektes (zoals hypoparathyreoïdie = traag werkende schildklier) 
en sommige geneesmiddelen (bijvoorbeeld plastabletten).  
 

4. Giftige stoffen 

Sommige stoffen leiden tot spierkrampen, zoals landbouwgif, alcohol en een overmaat 
aan cafeïne. Ook sommige geneesmiddelen kunnen krampen veroorzaken. Bijvoor-

beeld cholesterolverlagers en middelen tegen psychoses.  

 

5. Zwangerschap 

Tijdens de zwangerschap treden regelmatig kuitkrampen op. Het is nog niet bekend 
waarom dit gebeurt. Mogelijk speelt een verminderde doorbloeding van de benen een 

rol. Of het magnesiumgehalte is te laag. Ook kan meespelen dat de beenspieren extra 
gewicht moeten dragen en dus sneller vermoeid zijn.  
 

6. Neurologische problemen  

Als krampen elke nacht optreden kan er sprake zijn van zogenaamde ‘restless legs’ 
ofwel rusteloze benen. Ook bij beschadigingen aan de zenuwbanen (neuropathie)  
kunnen krampen gevoeld worden.  

Daarnaast gaan neurologische ziektes als MS en ALS vaak gepaard met pijnlijke  
krampen en spasmes. Ook bij (erfelijke) spierziektes kunnen krampen voorkomen. 
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Spierkramp & Magnesium 

https://www.gezondvgz.nl/%7B110ba98a-6137-4be0-bf29-81715985f295%7D
https://www.gezondvgz.nl/%7B69e1e66f-447c-44bc-9134-5cae8f73c603%7D
https://www.gezondvgz.nl/%7B8ef0d178-557d-46a9-b552-65f178ba9820%7D
https://www.gezondvgz.nl/%7B17d30e3c-b2ae-4c03-81e8-91eaad85f744%7D
https://www.gezondvgz.nl/%7B65ea8cac-bd28-428b-8f44-25101bfe85eb%7D
https://www.gezondvgz.nl/%7B62777756-4cd8-4775-b733-101b2b9514d3%7D
https://www.gezondvgz.nl/%7B2038113c-108e-4947-866d-7f14256109de%7D
https://www.gezondvgz.nl/%7Bb20476e1-173e-4f73-a1f0-e10516a2d235%7D
https://www.gezondvgz.nl/%7Ba0ece37c-5609-4e27-9d54-b19269e63949%7D
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Symptomen spierkrampen 

Kramp kan in veel delen van het menselijk lichaam voorkomen. Vaak gebeurt dit in de 

kuiten. Andere lichaamsdelen zijn bijvoorbeeld de voeten, handen, armen en de buik. 

De kramp kan zowel overdag als ’s nachts optreden. 

Diagnose 

Als spierkrampen zonder duidelijke verklaring optreden, kunnen enkele onderzoeken 

worden uitgevoerd. Dit zijn onder meer:                                                                   
* Bloedonderzoeken om de concentraties kalium, calcium en magnesium te bepalen.   

* Onderzoek naar de toestand van de bloedvaten.                                                     

* Neurologisch onderzoek. 

Zelfzorg 

Door de spier langzaam enkele keren te strekken, kan de bloedcirculatie 
worden geactiveerd en neemt de pijn af. Kramp in de kuitspieren is te 

verlichten door het been te strekken en de voet naar het lichaam toe te 
trekken. Een andere methode is steunen op de tenen van het been met 

de verkrampte spier(en), de hiel langzaam naar de grond brengen, de 
knie te strekken en even vast te houden. Beide methoden zorgen ervoor 

dat de kuitspieren gerekt en de scheenbeenspieren ontspannen worden.  

 

 

Uit onderzoek (Fysio Praxis; augustus/september 2014) is gebleken dat dagelijks  
stretchen van de hamstrings en kuitspieren (triceps surae) voor het slapen gaan de         

frequentie en pijn van nachtelijke kramp verminderd.  

Onderstaande drie figuren geeft aan hoe te stretchen voor het slapen gaan.  

 

Voor de drie stretchoefeningen geldt dat er sprake is van een matige tot intensieve  
statische (dus niet verende) stretch die 10 seconden wordt aangehouden, waarna de 
uitgangspositie weer wordt aangenomen (10 seconden rust). Het stretchen wordt drie 

maal herhaald voor iedere stretchoefening.  

 

Tijdens de mtt-trainingen worden de drie stretchoefeningen voor gedaan.  

 

 

 



Drink veel water om uitdroging na het sporten te voorkomen. Doe een warming-up en     

cooling-down bij elke sportactiviteit. Door deze geleidelijke op- en afbouw van lichamelijke 
activiteiten verloopt de afvoer van de afvalstoffen beter en sneller. Ook wordt spierstijfheid 
voorkomen.  

 
Let op een evenwichtige voeding (zie onderstaande). Zo ontstaat er geen tekort aan essen-

tiële stoffen die het lichaam nodig heeft voor de spierfunctie.  

 

Behandeling spierkrampen 

Terugkerende spierkrampen kunnen behandeld worden door de oorzaak aan te pakken.  

Bijvoorbeeld met looptraining in het geval van verminderde doorbloeding van de benen. 
Door de inspanning maakt het lichaam meer bloedvaatjes aan, waardoor de doorbloeding 

verbetert.                                                                                                                
Wanneer er een tekort aan bijvoorbeeld magnesium is in het bloed, kan je dit tekort aan 
magnesium aanvullen met een magnesiumsupplement, maar je kunt ook heel goed magne-

siumrijke voeding eten. Hieronder volgt een lijst van voedingsmiddelen die rijk zijn aan 
magnesium. Het is belangrijk dat je minstens twee producten per dag eet in voldoende ma-

te. Dus bijvoorbeeld soja yoghurt met zemelen als ontbijt, meergranen brood als lunch, ba-
naan en/of ananas tussendoor en als diner rijst. Zo kun je zelf per dag zorgen dat je extra 

magnesium binnenkrijgt. 

- Cacao                                        - Volkoren/meergranenbrood        
- Tarwezemelen       - Sojaproducten 
- Noten (vooral pecan, amandelen en cashewnoten) - Pinda's 

- Bonen        - Granen 
- Zonnebloempitten en sesamzaad    - Roggebrood 

- Donkere bananen       - Risotto en zilvervliesrijst 
- Spinazie        - Ananas en Pruimen 
- Pompoenpitten       - Makreel, Krab en Heilbot. 

 
Als de krampen steeds terugkeren en/of vaak optreden, is het verstandig een arts te    

raadplegen. 
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Heeft u last van pigmentvlekken?  

 
Een gave en egale huid, dat wil iedereen. Veel mensen hebben last van pigmentvlekken. Deze 
vlekken worden vaak donkerder na de zomer en komen voor op plaatsen waar de huid in con-

tact komt met de zon, zoals handen en het gelaat. Dit kan gaan om donkere 
(hyperpigmentatie) verkleuringen van de normale huidskleur. Donkere pigmentvlekken zijn 

een opeenhoping van pigmentcellen. Pigmentcellen kunnen door verschillende oor-
zaken anders dan normaal in de huid verdeeld zijn. Oorzaken van pigmentvlekken 
kunnen zijn; gevoeligheid op hormonen (zwangerschap), ontstekingen, littekens of 

teveel blootstelling aan de zon. Het soort pigment en de diepte van het pigment 
zijn belangrijk voor de behandelkeuze. De huidtherapeuten van Huid & Zorg kiezen 

de meest geschikte behandeling voor uw betreffende huidaandoening.  
 
Soorten pigmentvlekken:  

Zonnevlekken/ ouderdomsvlekken: Deze vlekken ontstaan door een overmati-
ge blootstelling aan de zon en komen vooral op plaatsen voor die de meeste blootstelling aan 

de zon hebben zoals; gelaat, decolleté, handen en benen.  
Zwangerschapsmasker/ melasma: Deze pigmentvlekken hebben een hormonale oorzaak 
en ontstaan vaak geleidelijk door een combinatie van zonlicht en hormoonwisseling bij zwan-

gerschap of pilgebruik. Deze vlekkerige bruine verkleuring ontstaat meestal in het gelaat en 
met name het voorhoofd, bovenlip of jukbeenderen.  

Postinflammatoire hyperpigmentatie: pigmentvlekken kunnen ook ontstaan door wondjes, 
acne, eczeem of een allergisch reactie. Ook verkeerde huidverzorgings producten of een com-
binatie van zon en parfum kunnen leiden tot pigmentvlekken.  

 

Behandeling:  
Pigmentvlekken en ouderdomsvlekken kunnen met stikstof, doormiddel van de CryoPen, op 

een hele mooie, precieze en vrijwel pijnloze manier behandeld worden. Cryotherapie is een 
behandeling die werkt door middel van bevriezing van weefsels met als doel diverse huidaan-

doeningen te behandelen. Huid & Zorg biedt met de unieke Cryopen de nieuwste supersnelle 
behandeling op het gebied van Cryotherapie aan in Nederland. Deze Cryopen werkt tot op de 
millimeter nauwkeurig, waardoor er geen beschadiging optreedt van het omliggende huid-

weefsel. Er treedt weefselbeschadiging op bij het huiddefect dat behandeld is, het afwijkend 
huidaanhangsel sterft hierdoor af en wordt vervangen door nieuwe gezonde huid, zonder    

littekenvorming!  
Wat kunt u verwachten na de behandeling?  

 Het behandelde gebied wordt rood direct na de behandeling.  

 De huidaandoening wordt de eerst paar dagen donkerder van kleur  

 Er ontstaat een korstje.    

 Onderhuids wordt nieuw huid aangemaakt.  

 Na circa 1 tot 2 weken valt het korstje er vanzelf af.  

 

Afhankelijk van de soort huidafwijking is met Cryotherapie gemiddeld 1-2 behandelingen    
voldoende. Heeft u last van pigmentvlekken? Komt eens langs voor een kosteloos en geheel 

vrijblijvend consult. Tel: 0174-225115 of mail naar info@huidenzorg.nl  
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