
 

Lavendel 
Eigenlijk is alles goed aan lavendel.  

Ook in ons klimaat alom geliefd door de rijkdom aan  
bloemaren in de mooiste blauwe tinten.  

En dan die heerlijke geur.  
Fris als zeep en warm als parfum.  

De geur van vakantie en Zuid-Franse zon.  
Gewoon in eigen tuin.  

      Home and Garden  
 

 
 

De vakantietijd breekt weer aan. 

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 kunnen 
worden geannuleerd. U wordt hier tijdig van op de 

hoogte gebracht. Uiteraard krijgt u 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 water drinkt.  
 

 
Wij wensen u namens het team van Move On en Cisca 

Arkesteijn een fijne en vooral ontspannen zomer toe.  
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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 



 

Wat is bewegingsangst? 

Veel patiënten en mensen met pijn hebben angst om te bewegen. Ze zijn bang dat 
als ze bewegen, hun klachten erger worden of dat er iets kapot zal gaan.  

Mensen met bewegingsangst vermijden daarom lichamelijke activiteit. Dit kan 

soms ernstige gevolgen hebben. Zo kan het genezingsproces bijvoorbeeld stil ko-
men te staan. Beweging oftewel fysieke activiteit is noodzakelijk in veel genezings-

processen. Maar bij lage rugklachten is het absolute noodzaak om in beweging te 

blijven.  

Mensen met bewegingsangst gaan ook lichamelijke activiteiten die met arbeid te 

maken hebben uit de weg. Met andere woorden: bewegingsangst beïnvloedt het 

werk van mensen dit kan leiden tot verzuim.  

Ook vermijdingsgedrag (het omzeilen van bepaalde werkzaamheden omdat men 

bang is dat dit pijn of uitvalverschijnselen veroorzaakt) kan ervoor zorgen dat de 

uitvoering van het werk of de hervatting ervan vastloopt.  

Uit onderzoek blijkt dat bewegingsangst vooral voorkomt bij mensen met rug– en 

schouderpijn.  

Een andere naam voor bewegingsangst is kinesiofobie.  

Waardoor kan het komen? 

Bewegingsangst bij mensen ontstaat meestal na een aandoening aan het bewe-
gingsapparaat. Mensen die bijvoorbeeld lange tijd last hebben van schouderpijn, 

zijn bang om oefeningen te doen.  

Ze zijn bang dat dit nog meer pijn veroorzaakt of dit de schouder overbelast en er 
iets beschadigd raakt (illness believes).  

Bij de meeste aandoeningen van het bewegingsapparaat is het echter zo dat ont-

spannen bewegen binnen de pijngrens, al dan niet onder begeleiding van een the-
rapeut, het herstel bevordert.  

 

Hoe wordt het vastgesteld? 
 

Bewegingsangst wordt vastgesteld aan de hand van een vragenlijst, de zogenaam-
de Tampa-vragenlijst. Met deze lijst worden de angstgevoelens in relatie tot pijn 

gemeten. De Tampa-vragenlijst wordt (meestal) verstrekt door een fysiotherapeut. 
Daarnaast stelt de therapeut de ernst van de aandoening vast.  

 
Vervolgens kan de fysiotherapeut, huisarts of andere behandelaar beoordelen of er 

sprake is van bewegingsangst.  
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Wat en wie kan helpen? 

 
Bewegingsangst kan door middel van goede uitleg van de fysiotherapeut ver-

holpen worden. Hierbij legt de fysiotherapeut uit dat de patiënt de pijn moet 
accepteren en dat er niets beschadigd raakt als men beweegt op de manier 

zoals dat aangegeven wordt.  
De fysiotherapeut is meestal ook degene die constateert dat iemand last heeft 

van bewegingsangst.  
 

Een ernstiger vorm van bewegingsangst kan behandeld worden in samenwer-
king met een psycholoog.  

 
Bron: werkendlichaam/bewegingsangst 

 

 
Bewegingsangst heeft niet alleen een relatie met pijn.  

Veel ouderen die in het verleden een val hebben gemaakt of iets hebben ge-

broken, zijn bang om opnieuw te vallen. Hierdoor gaat men vaak  
verkrampt en geforceerd bewegen, wat helaas kan leiden tot opnieuw 

vallen.  
Een veilige thuissituatie is van groot belang. Zorg dat snoeren zijn  

weggewerkt, losse vloerkleden zijn verwijdert enzovoort.  
Belangrijk is dat de spierkracht, het evenwicht en de coördinatie  

dagelijks wordt geoefend. Dat kan makkelijk in het dagelijks leven 
toegepast worden.  

Bijvoorbeeld: 
 5 Keer vanuit de stoel opstaan en gaan zitten; maak geen gebruik van de 

armleuningen.  
 Wat frequenter de trap op en neer lopen. 

 Op 1 been tanden poetsen; wissel af. 
 Lopen op verschillende ondergronden (zowel binnen als buiten). 

 Indien noodzakelijk maak gebruik van loophulpmiddelen, zoals een stok 

of rollator. Vraag bij aanschaf wel naar de gebruiksvoorwaarden! 
Belangrijk is wel dat het lichaam niet wordt geforceerd. 

 
Voor vragen over bewegingsangst en specifieke oefeningen kunt u terecht bij 

uw fysiotherapeut.  
 

 
 

 
Het volgende bulletin wijden wij aan  

“Therapeutic Touch“  
 

 
 



NIEUW in Nederland èn bij Pelvica Bekkenfysiotherapie:  

Myofeedback met behulp van de MAPLe 
Een doorbraak bij de behandeling van bekkenbodemproblemen. 
 

Oefentherapie is bijna altijd een belangrijk onderdeel van de bek-
kenfysiotherapie. Zowel bij bekkenpijn als bij bekkenbodemproble-

men. Oefentherapie betekent onder andere je meer bewust wor-
den van je lichaam; je (on-) mogelijkheden ontdekken, en vervol-
gens op juiste wijze trainen om je mogelijkheden te vergroten, 

klachten te verminderen en herstel te bevorderen. 
Een mooi hulpmiddel hierbij kan myofeedback zijn: door middel 

van plakelektrodes op bepaalde spiergroepen kan de werking 
(kracht/spanning/ontspanning/coördinatie) van deze spieren zicht-
baar worden gemaakt op een beeldscherm. 
 

 
 

Bekkenfysiotherapeuten werken hier, bij bepaalde indicaties, al  
jaren mee; uitwendig met plakelektrodes of inwendig (vaginaal of 
anaal) met behulp van een probe (een probe is als een kunststof 

tampon met meetpunten). 
Het voordeel van een probe is dat de werking van de bekken-

bodem in beeld kan worden gebracht en je mee kan kijken op een 
beeldscherm of de oefeningen goed worden uitgevoerd, en welke 
vorderingen worden gemaakt.  Daar voel je overigens niets van. 
 

Sinds kort is er een nieuw apparaat op de markt (de MAPLe) 
met een nieuw soort probe waardoor de bekkenbodem niet meer 

als één geheel wordt gezien (zoals bij de oude probes). De bek-
kenbodem is tenslotte niet één spier, maar een heel netwerk van 
verschillende spieren en zenuwen die onderling samenwerken. Een 

probleem met één van die spieren zorgt voor een minder goed 
werkende bekkenbodem. 

Deze nieuwe probe maakt zichtbaar waar het probleem in de bek-
kenbodem zit: links, rechts, voor of achter, hoog of laag in de bek-
kenbodem. 

De diagnose kan dus nog beter gesteld worden en de behandeling 
is daardoor veel doelgerichter.  

Zie ook de website over de MAPLe:  www.novuqare.nl    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Voor meer informatie: 
Cisca Arkesteijn-van Hijningen, geregistreerd bekkenfysiotherapeut. 
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 2015 

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. 

 

http://www.novuqare.nl
http://www.pelvica.nl

