
 
“Klaar voor het voorjaar” 

 
Het voorjaar komt eraan, het lichaam komt uit z’n win-

terslaap. Dit is het moment om achterstallig onderhoud 
te plegen. Onze voeten die een winter lang opgesloten 

hebben gezeten kunnen een verzorgingsbeurt gebrui-
ken. Net als onze handen; winterse kloven genezen 

sneller door de warmte.   

Stamppotten maken plaats voor groenten en fruit  
van het lente seizoen.  

 
Vitamine D krijgen we volop door buiten te zijn; wande-

len, fietsen en wat nu heel bekend is werken in de 
(moes)tuin. Genieten van de vogels die alweer fluiten, 

de narcissen en krokussen die ontwaken uit de grond. 
Moeder natuur doet al goed zijn best in het  

vroege voorjaar.  
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

In verband met de feestdagen die in het tweede  
kwartaal van 2015 vallen is het Medisch Trainings- 

centrum gesloten op: 
 Maandag 6 April :Tweede Paasdag  

 Maandag 27 April :Koningsdag 
 Donderdag 14 Mei :Hemelvaartsdag 

 Maandag 25 Mei :Tweede Pinksterdag 
 

U kunt uw training inhalen door tijdig een afspraak te 

maken via uw fysiotherapeut, email of telefonisch.  
Vergeet tijdens de training uw bidon en handdoek niet! 

 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 April 2015 2e kwartaal  

Wist u dat? 

 
Het infobulletin brengt u 

elk kwartaal op de  
hoogte van een  

onderwerp, nieuwe ont-
wikkelingen, 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  eeuwenoude gezegde  “rust roest” gaat  niet altijd op. 

Rust is voor mensen, maar ook voor dieren, een absolute noodzaak. 
Het nemen van voldoende rust en het zorgen voor ontspanning maakt dat u 

zich fitter voelt, minder gespannen bent en beter tegen de hectiek en stress 
van alledag opgewassen bent. Bovendien werkt u efficiënter als u voldoende 

rust- en ontspanningsmomenten inbouwt en zit u lekkerder in uw vel. 
 

Een belangrijke vorm van rust is slapen. Dit noemen we een passieve vorm 

van rust. Slaap heeft u nodig om tot rust te komen. Tijdens de slaap herstel je 
lichamelijk en geestelijk. U krijgt weer energie.  

We slapen ongeveer een derde van ons leven. Dat is gemiddeld, want voor 
iedereen is dat weer anders. De één heeft weinig slaap nodig, de ander wat 

meer. Baby’s slapen gemiddeld zestien uur per dag, volwassenen zo’n zeven 
tot acht uur. Hoe ouder mensen worden, hoe minder ze gaan slapen. 

Vrouwen slapen gemiddeld wat meer dan mannen. 
Ieder mens heeft zijn eigen dag- en nachtritme. Zo zijn er ochtendmensen en 

avondmensen. 
Naast slapen zijn er vier vormen van actieve rust. 

 
Sociale ontspanning 

Deze vorm van rust is bevorderlijk voor uw geestelijk welzijn. 
Door sociaal actief te zijn versterkt u onder andere uw overlevingsmechanis-

me. Dat wil zeggen dat wanneer u bijvoorbeeld gezellig met vrienden bent,  

het stresshormoon wordt verminderd en u zich veel meer ontspannen voelt. 
 

Mentale ontspanning  
Over het algemeen zijn mensen trots op het feit dat ze kunnen multitasken. 

Toch werken onze hersenen het best als we ons focussen. Speciaal het focus-
sen op één ding is goed voor mentale rust en ontspanning. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat we helemaal geen tijd besparen als we multitasken. Ook is het 
niet rustgevend; de bloeddruk stijgt, het hart gaat sneller kloppen, de li-

chaamstemperatuur gaat omhoog en in het hoofd is het chaotisch.  
Het blijkt dat we meer gedaan krijgen wanneer we de dingen één voor één 

aanpakken. 
 

Fysieke ontspanning 
Wanneer u lekker ontspannen gaat zitten en u probeert te focussen op de 

ademhaling, zorgt u voor fysieke ontspanning. Adem diep in door de neus en 

weer uit door de mond. Een paar minuten per dag is al voldoende. 
Sporten en alle vormen van bewegen zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen, 

dansen of tuinieren geven ook fysieke ontspanning. 
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“Nut van rust nemen” 
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Het beweegadvies voor iedereen is: 

Norm gezond bewegen is “dagelijks een half uur bewegen” 
Norm fit bewegen is “drie keer per week 20 minuten intensief bewegen” 

Intensief houdt in dat u iets gaat zweten.  
Belangrijk is dat u een beweegvorm kiest die u leuk vindt. 

 
Voor (top)sporters is het van belang om tussen het sporten ook voldoende rust 

te nemen. Gebeurt dit niet dan loopt de (top)sporter het risico oververmoeid te 
raken en dat de prestaties juist verminderen. 

 
Spirituele ontspanning 

Dit kunt u bereiken door bijvoorbeeld te bidden, aan mindfulness te doen of te 
mediteren. Door op deze manieren te ontspannen ontstaat er in de hersenen een 

vorm van activiteit die zorgt voor verbetering van de concentratie, focus en  
probleemanalyse. 

 

 
Hoe zorg ik voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning? 

Een goede balans vinden tussen inspanning en ontspanning is moeilijk, maar wel 
van groot belang. De meeste mensen kunnen zich ongeveer één uur achter el-

kaar concentreren. Een korte pauze tussendoor helpt om de concentratie beter 
vast te houden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het halen van koffie/

thee, een korte wandeling of een praatje met een collega.  
Ook bij het draaiende houden van een gezin is het belangrijk geregeld een  

moment voor uzelf  te nemen. U zou bijvoorbeeld meer buiten kunnen gaan  
bewegen, yoga of mindfulness proberen. Lezen of (meer) tijd aan uw hobby  

besteden. 
 

 
 

 

 

 

 

Het volgende bulletin wijden wij aan  
 

“Bewegingsangst” 

 



 
 
Beste MTT ‘ers en trainers van MOVE ON 
 
Als gezin kijken we terug op mooie laatste momenten met Liz ,  
gevolgd door warme en intieme momenten in het Familiehuis, de onvoorstelbaar drukke condoleance 
avond, en een mooie herdenkingsdienst over het leven van, en met Liz.  
Door de overweldigende hoeveelheid mensen is het onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken;  
vandaar via dit info bulletin. 
Dank voor jullie niet aflatende steun , hulp en betrokkenheid van het laatste jaar! 
Het gemis is er  niet minder om, maar de aanvaarding van het onvermijdelijke makkelijker. 
 
Lieve groeten Paul Oomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeven maal om de aarde te gaan, als het zou moeten op handen en voeten 
zeven maal om die ene te groeten , die mij daar lachend te wachten zou staan. 
Zeven maal over de zeeën te gaan, schraal in de kleren wat zou het mij deren 
kon ik uit de dood die ene doen keren om samen met zijn tweeën te staan. 
 
  

 

 

 

Goede reis Liz!! 

 

 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=175a3b71caf64466&page=browse&resid=175A3B71CAF64466!922&parId=175A3B71CAF64466!103&type=5&authkey=!AIFseJ3xLqvtctY&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos


 
Nieuw bij Pelvica Bekkenfysiotherapie 

 

PTNS bij de overactieve blaas 
 

 
Wat is een  overactieve blaas? 

Heeft u last van extreem vaak moeten plassen, of veelvuldig aandrang gevoel? 
Heeft u last van ongewenst urineverlies dat samengaat met een sterke aan-

drang om te plassen? 
Mogelijk heeft u dan last van een overactieve blaas. Een probleem waar bijna  

1 miljoen Nederlanders (mannen en vrouwen) last van heeft. Niet iets om je 
voor te schamen. 

Het is zinvol om met deze klachten naar de huisarts te stappen; er zijn diverse 
behandelingen mogelijk zoals bekkenfysiotherapie of medicatie. 

 

Wanneer de gangbare therapievormen om de overactieve blaasklachten te be-
handelen niet helpen, bestaat de mogelijkheid deze kwalen te behandelen met 

elektrische stimulatie, zogenaamde ‘neuromodulatie’ via de PTNS behandeling; 
deze therapie wordt al enige jaren toegepast op de poliklinieken urologie met 

in ongeveer 70% van de gevallen goede resultaten. 
 

Wat is PTNS? 
PTNS staat voor Percutaneous Tibial Nerve Stimulation ofwel stimulatie van 

een onderbeenszenuw (de nervus tibialis) via een naaldje in de huid. Hierbij 
worden de  ongewenste sensaties uit het kleine bekken geremd door een elek-

trisch signaal aan te bieden aan een zenuwtak bij de enkel. Deze zenuwtak 
staat in nauw verband met de zenuwen van de organen in het kleine bekken, 

zoals blaas, endeldarm en de sluitspier.  
 

Hoe gaat de PTNS therapie in zijn werk? 

U komt 8 tot 12 weken achter elkaar, 1x per week,  
30 minuten naar de praktijk.  

Er wordt een dunne naald aan de binnenzijde van uw on-
derbeen geprikt, iets boven de enkel Daarop wordt een 

draad aangesloten van een elektrostimulatie apparaatje. 
Een tweede draad wordt aangesloten op een zelfklevende 

elektrode, die op uw voet wordt geplakt. Vervolgens wordt 
het apparaatje ingeschakeld en de stroom voorzichtig op-

gevoerd totdat u een lichte stroom voelt.  
De behandeling is niet pijnlijk. Na enige weken is het effect merkbaar en wordt 

uw blaas rustiger. 
 

Belangrijk: 
U komt niet in aanmerking voor PTNS als u een pacemaker heeft of als u 

zwanger bent. 

 
Voor meer informatie: 

Cisca Arkesteijn-van Hijningen, geregistreerd bekkenfysiotherapeut. 
www.pelvica.nl       T: 06-54322679       pelvica.fysio@gmail.com 

 (Verwijzing niet noodzakelijk. Afhankelijk van de klachten wordt PTNS vergoed 
uit de basis - of aanvullende verzekering.) 
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