
 
 

 

Jezelf zijn is Tijdloos 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Namens het team van Fysiotherapie &  

Medisch Trainingscentrum Move On, Cisca Arkesteijn en 
het team van Huid & Zorg wensen  

wij u een gezond & sportief 2015. 
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Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 Januari 2015 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 2015 



Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de 

gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren.  
De manueel therapeut gebruikt een aantal specifieke technieken die in de ge-

wrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functione-
ren en uw houding en bewegingen te verbeteren.  

 

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. U voelt een ver-
betering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandeltra-

ject van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede in-
structies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.  

 
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysio-

therapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft 
hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam 

en in het bijzonder van de wervelkolom.  
 

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen: 
 Hoofd en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de 

wervelkolom.  
 Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten.  

 Duizeligheid bij het bewegen van de nek. 

 Nek– en schouderklachten met uitstraling naar de armen.  
 Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen. 

 Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib– en borstpijn.  
 Heup.  

 
De werkwijze van de manueel therapeut bestaat uit twee onderdelen: een 

vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel 
therapeut vragen over uw klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, 

waarbij de manueel therapeut de houding en bewegingen beoordeelt en de ge-
wrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten 

zitten.  
Samen met u beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is 

dat wel of niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met u een aan-
pak voor de verdere behandeling.  

 

Binnen Fysiotherapie Move On is Leon van der Kleij onze manueel therapeut. 
 

Voor meer informatie over de specialisaties binnen Fysiotherapie & Medisch 
Trainingscentrum Move On kunt u de website bezoeken; www.fysiomoveon.nl 

 
 

Het volgende bulletin wijden wij aan  
“Nut van rust nemen” 
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             Continu aandrang om te plassen? Urineverlies?  

             Er is meestal wat aan te doen! 
 

 
Je zit op een gezellige verjaardag of loopt in de stad en plotseling moet je naar het 
toilet. Te laat! Hoe kom ik thuis? Kan iemand het zien? Of nog erger, ruikt iemand 

het? 
 

Situaties waar velen van ons mee te maken hebben. Veel meer dan we misschien 
denken, maar de cijfers liegen er niet om: 60% van de vrouwen heeft last van onge-
wild urineverlies en 90% van de vrouwen tussen de 45-85 jaar heeft wel ergens last 

van ten gevolge van een bekkenbodemprobleem. Van de mannen boven de 65 jaar 
heeft 5-7% last van urineverlies. 

 
Er zijn 3 vormen van urineverlies: 
1: stress urine incontinentie of inspanningsincontinentie. Oftewel een “druk-

lek”. Het gaat namelijk niet om psychische stress, maar gewoon om een plotselinge 
verhoging van de druk in de buik, die veroorzaakt wordt door lachen, hoesten, tillen 

en inspannende lichaamsbewegingen. 
2: urge urine incontinentie of aandrangsincontinentie. Oftewel een “drang-lek”. 

Bij deze vorm van incontinentie is er sprake van heftige aandrang om te plassen die 
gevolgd wordt door urineverlies. 
De klacht kan ook iets minder heftig zijn: wel veel aandrang, maar meestal wel net op 

tijd bij het toilet. We spreken dan van urgency. Deze mensen gaan vaak zeer frequent 
naar het toilet. 

3: Behalve stress of urge urine incontinentie heeft men vaak ook symptomen van alle-
bei. We spreken dan van een gemengde incontinentie. 

 

Door middel van een uitgebreide anamnese en onderzoek, kan de bekkenfysiothera-
peut mogelijke oorzaken van de klachten in kaart brengen. 

Er kunnen veel verschillende klachten in de bekkenregio zijn, en als de bekkenbodem 
daar een belangrijke veroorzaker van is kan de bekkenfysiotherapeut vaak veel voor 
je betekenen. Bij andere oorzaken zal de bekkenfysiotherapeut uitleg en advies geven 

over andere behandelmethodes door bijvoorbeeld huisarts en/of specialist. Je krijgt 
dan een verslag mee om deze opties met de huisarts te kunnen bespreken. 

 
Over de werkwijze van de bekkenfysiotherapeut is het een en ander te lezen op mijn 
website www.pelvica.nl. Ook kan ik de website www.bekkenbodemonline.nl van harte 

aanbevelen; daar wordt zeer uitgebreid klachten en behandelmethodes beschreven in 
de bekkenregio en wordt duidelijk wat een huisarts, bekkenfysiotherapeut of specialist 

voor je kan betekenen. 
 
Voor meer informatie: 

Pelvica Bekkenfysiotherapie, Cisca Arkesteijn-van Hijningen, geregistreerd  
bekkenfysiotherapeut.  Tel: 06-54322679 of mail: pelvica.fysio@gmail.com  
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