
 
Herfst dat is     

Kaarsjes aan 
Mistbanken boven de weilanden 

Warme chocomel 
Banjeren door de bossen 

Vroeg naar bed 
Goede gesprekken 

Later licht 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten op: 

Donderdag 24 december; Kerstavond vanaf 12.30 uur 
Vrijdag 25 december; Eerste Kerstdag 

Zaterdag 26 december; Tweede Kerstdag 
Donderdag 31 december; Oudejaarsdag vanaf  

12.30 uur 
Vrijdag 1 januari 2016; Nieuwjaarsdag en 

zaterdag 2 januari. 
 

 
 

Namens het team van Fysiotherapie &  
Medisch Trainingscentrum Move On  

en Ciska Arkesteijn wensen wij u  
gezellige kerstdagen en een gezond & sportief 2016. 

    

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 Oktober 2015 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 



 

Wat is Therapeutic Touch (TT)? 

TT is ruim 25 jaar geleden in de Verenigde Staten  ontwikkeld als een ver-
pleegkundige interventie en is in een aantal landen een onderdeel van de  

opleidingen verpleegkundige. 

 
De gedachte achter TT is dat de mens een open energiesysteem is en dat de 

stroom van de energie beïnvloed kan worden. 
 

De theorie van de menselijke energiestromen is al meer dan 2000 jaar oud. 
Chinese artsen gebruiken deze kennis nog steeds voor de behandeling van 

ziektes. 
 

Als een mens gezond is, stroomt de energie vrij en evenwichtig om en door de 
mens heen, zodat het hele organisme gevoed wordt. Bij ziekte is de energie-

stroom gestagneerd, ontregeld of verzwakt. 
 

Met TT probeert de behandelaar het energieveld weer in balans te brengen. Hij 
of zij geneest niet, maar versterkt het zelfgenezend vermogen van de patiënt 

en ondersteunt daarmee eventuele andere behandelingen. 

 
Hoe? 

De hulpverlener zal met de handen, op enige afstand van het lichaam, het 
energieveld van de patiënt aftasten. Met strijkende bewegingen wordt het 

energieveld geactiveerd en waar nodig wordt energie toegevoegd.  
 

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, zal de hulpverlener soms uw  
onderbenen aanraken. U kunt tijdens de behandeling gerust praten over wat u 

ervaart. Tijdens de behandeling zit u op een kruk of stoel en u hoeft  zich niet 
uit te kleden. 

 
Een behandeling duurt 10 tot 15 minuten. 

 
Wanneer? 

TT als ondersteuning van het zelfgenezend vermogen versterkt de vitaliteit. 

Een behandeling kan verder de volgende effecten hebben: 
 

* TT kan ontspannend werken, 
* TT kan pijn verminderen en de pijnbeleving doen veranderen, 

* TT kan angst doen afnemen, 
* Na een TT behandeling slapen mensen vaak beter, 

* TT kan wondgenezing bevorderen, 
* TT kan jeuk verminderen. 
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Reacties op de behandeling 

Zowel tijdens als na de TT behandeling kunt u uiteenlopende reacties  
verwachten. 

Tijdens de behandeling kunt u warmte of juist koude voelen, tintelingen,  
moeheid of juist vitaliteit. Na de behandeling is er vaak een gevoel van loom-

heid, ontspanning en soms een schijnbare verergering van de klachten. Meestal 
duurt dit enkele dagen, daarna ontstaat een nieuw evenwicht. 

Soms zijn meerde behandelingen nodig voordat de patiënt een reactie bemerkt. 
 

Praktisch 
TT kan geïntegreerd worden in een fysiotherapie behandeling. 

Vooral oncologie patiënten en patiënten met veel stress en/of pijn ( waarbij 
aanraking soms te veel is ) komen zeker in aanmerking voor behandeling. 

 
Voor vragen over deze bijzondere manier  

van mensbenadering kunt u terecht bij  

Patricia den Hertog. 
 

 
(bron: van Praag instituut) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     (bron: AD 8 augustus 2014) 

 
 

 
 

 
 

 
Het volgende infobulletin wijden wij aan  

“Masterclass Ademhalen” 



             V E Z E L S 

 
 

Als er problemen zijn met de stoelgang is de hulp van de huisarts of bekkenfysiotherapeut 
soms noodzakelijk, maar je kunt ook veel zelf doen. 

 

Zo helpen vezels darmproblemen te voorkomen. Ze bevorderen de stoelgang en 
voorkomen obstipatie, aambeien of uitstulpingen van de dikkedarmwand.  

Daarbij is ook voldoende drinken van belang.  
 

Vezelrijk eten helpt ook om op gewicht te blijven. Voedingsvezels leveren nauwelijks 
calorieën, maar ze geven wel een verzadigd ofwel vol gevoel. Daardoor is de kans 

kleiner dat er meer gegeten wordt dan nodig is.  
 

Vezels komen van nature vooral voor in plantaardige voedingsmiddelen.  
Brood, peulvruchten, groente, aardappelen en fruit bevatten veel voedingsvezels.  

 
Per dag heb je ongeveer 30 tot 40 gram vezels nodig.  

           

Een paar voorbeelden: vezels:      
1 plak donker roggebrood:  3,7 gram 

1 snee volkorenbrood:   2,3 gram 
1 snee witbrood:          0,9 gram 

35 gram Brinta:   3,7 gram 
50 gram volkoren pasta: 2,1 gram 

50 gram rijst:   0,4 gram 
60 gram bruine bonen:  6,8 gram 

35 gram rauwkost:  0,6 gram 
 

Door gevarieerd te eten met veel plantaardige producten, krijg je voldoende vezels 
binnen. Bijvoorbeeld dagelijks ten minste 200 gram groente, 2 stuk fruit, ongeveer 

5 sneetjes volkorenbrood en 150 gram aardappelen/volkoren pasta of peulvruchten.  
 

Kijk voor meer informatie eens op de website: www.voedingscentrum.nl 

Daar vind je een uitgebreide lijst van diverse voedingsmiddelen met de hoeveelheid 
vezels die daarin zitten. Natuurlijk kun je ook op etiketten en verpakkingen deze  

informatie vinden. 
Zo kun je berekenen hoeveel gram voedingsvezels jij per dag binnenkrijgt. 

Mocht dit minder dan 30 tot 40 gram zijn, dan kun je meteen zien hoe je dat kunt 
verbeteren. 

 
Voor meer informatie:                           

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