
 

Herfst  
 

Een goede  
herfstwind, 

waait gedachten  
op een rij. 

     Loesje 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten op: 

Maandag 26 december; Tweede Kerstdag 
 

Maandag 2 januari 2017 staan we om 8.00 uur weer 
voor u klaar.  

 
U kunt deze training of andere afgemelde trainingen 

inhalen door tijdig een afspraak te maken via uw fysio-
therapeut, email of telefoon.  

Niet vergeten:  - bij verhindering tijdig afmelden 
   - handdoek 

   - bidon 
 

 

Namens het team van Fysiotherapie &  
Medisch Trainingscentrum Move On  

en Ciska Arkesteijn wensen wij u  
gezellige kerstdagen en een gezond & sportief 2017. 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 Oktober 2016 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 



 

De Quest, het Algemeen Dagblad en de Libelle maken zich zorgen en schrijven 

over lichamelijke inactiviteit. Ons leven is erg makkelijk geworden: we rijden in 

de auto of trein in no time naar ons werk, overal zijn liften en roltrappen. Aan 

kinderen heb je geen kind als je ze voor de tv of tablet zet en vanachter onze 

computer regelen we van alles online. Lekker handig, maar is het verstandig 

dat we onze stoel bijna niet meer uitkomen? 

Lichamelijke inactiviteit is een sluipmoordenaar volgens hoogleraar neuropsy-

chologie prof. dr. Erik Scherder van de Vrije Universiteit. Een gebrek aan be-

weging is gelinkt aan allerlei gezondheidsproblemen zoals overgewicht, diabe-

tes type 2, hart– & vaatziekten, dementie, depressie en zelfs borst– en darm-

kanker.  

Het aantal sterfgevallen door ziekten die je kunt krijgen door te veel zitten, 

lag in 2012 wereldwijd hoger (5,3 miljoen) dan het aantal sterfgevallen 

door roken (5,1 miljoen). Niet gek dat je steeds vaker hoort: “Zitten is het 

nieuwe roken”. 

 

Onderzoekers van de universiteit van Sydney analyseerden een paar jaar gele-

den het zitgedrag van mensen in 32 Europese landen. Nederland kwam helaas 

als winnaar uit de bus met een gemiddelde van 6,5 uur per dag. Ruim 35% 

van de Nederlanders zit zelfs meer dan 7 uur stil.  

Een lastige vraag is wat we moeten aanpakken: het aantal zituren of onze li-

chamelijke conditie? Volgens Erik Scherder ligt de sleutel bij lichamelijke activi-

teit. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen stelt dat we minimaal 30 minuten 

per dag “matig intensief” moeten bewegen. Dat betekent niet slenteren, maar 

stevig doorstappen, de tuin aanharken of fietsen naar het werk: als je er maar 

moe van wordt en je hartslag verhoogt.  

Kom je niet aan een half uur per dag, dan val je onder de groep ‘inactieve’ 

mensen. Voor iedereen die op een werkdag 8 uur lang op een stoel zit, is het 

belangrijk om af en toe in beweging te komen. Om de 3 uur even opstaan, 

zorgt voor een betere concentratie, meer motivatie, meer initiatief, een fitter 

lichaam en een fitter brein. Gebrek aan beweging kun je op elke leeftijd nog 

inhalen.  

 

 

 

 

(bron: algemeen dagblad 2016) 
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Lichamelijke inactiviteit is een sluipmoordenaar  

https://pixabay.com/nl/ondernemer-start-opstarten-carri%C3%A8re-696959/


Pagina 3 

 

7x Actiever leven: 

 Neem de trap in plaats van de lift of de roltrap. 
 Stap een halte eerder uit de bus/metro/tram en wandel het laatste stukje. 

 Haal op kantoor koffie op een andere verdieping. 
 Ga wandelen tijdens het vergaderen. 

 Doe boodschappen wandelend of op de fiets. 
 Lunch al wandelend. 

 Fiets eens een stukje om.  
Beweeg overdag, en je zult merken dat je ‘s avonds actiever bent.  

 
Bewegen maakt blij, gezond, creatief en gemotiveerd. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Het volgende infobulletin wijden wij aan  
 

“De winterdip te lijf” 

https://pixabay.com/nl/fietsers-fietsen-meisjes-vrouwen-690644/


Preventie van bekkenbodem gerelateerde klachten na de bevalling 

 
Een zwangerschap en bevalling vraagt heel wat van je lichaam; gelukkig meestal zonder grote 

problemen. Maar ook veel vrouwen kunnen tijdens hun zwangerschap, direct na de bevalling of 
pas jaren later te maken krijgen met klachten, zoals incontinentie van urine of ontlasting, een 

verzakking, of bekkenpijn. 
 

Ongeveer zes weken na de bevalling zal een na-controle plaats vinden bij de verloskundige of 
gynaecoloog. Als er geen klachten zijn wordt dan meestal geen inwendig onderzoek gedaan. 

Verborgen problemen zoals een kleine verzakking of onvoldoende herstellende bekkenbodem-
spieren kunnen dan over het hoofd worden gezien. Het is daarom altijd verstandig toch om een 

inwendig onderzoek te vragen. 
 

Ook kun je voor jezelf nagaan of je tot een risicogroep behoort voor mogelijk later ontstaan van 
klachten. Veel vrouwen ontwikkelen pas bekkenbodemklachten in de overgang, een groot deel 

van die klachten hebben te maken met onvolledig herstel na een bevalling. 

Met wat extra aandacht voor jezelf kun je later veel problemen voorkomen! 
 

Inzicht hebben en herkennen van mogelijke risicofactoren kan je            
helpen gericht leefstijladviezen en/of oefeningen toe te passen  

met als doel klachten in de toekomst te voorkomen. 
Dat is niet altijd makkelijk; als jonge moeder  heb je vaak je handen  

al vol met je gezin, het huishouden, je werk, sociale contacten,  
enzovoort enzovoort. Aandacht en tijd  voor je eigen lichaam en  

welbevinden schieten er dan soms bij in… 
 

Hieronder worden een aantal risicofactoren opgenoemd, waarbij het  
verstandig is extra alert te zijn of je herstel na een bevalling wel  

optimaal verloopt: 
 

- Het hebben van een voorgeschiedenis van lage rugklachten en/of bekkenpijn al dan niet in re-

latie tot een zwangerschap.  
- Een doorgemaakte zware bevalling; bijvoorbeeld van een groot kind (>4000 gram), of lang 

hebben moeten persen (> 1 uur) of een totaal ruptuur. 
- Bevallen op hogere leeftijd. 

- Verzakkingen bij vrouwen in de directe familie (met name bij je moeder). 
- Last hebben van een zwaar gevoel of vaginaal balgevoel. 

- Het regelmatig moeten doen van zwaar lichamelijk werk. 
- Zwakke bekkenbodemspieren. 

- Roken of veel moeten hoesten. 
- Overgewicht. 

 
Een nacontrole kan ook plaatsvinden bij een bekkenfysiotherapeut; waarbij onder andere geke-

ken wordt naar eventuele verzakkingen, de bekkenbodemfuncties en stabiliteit van het bekken; 
alles in relatie tot de fase van herstel na een bevalling. 

Indien nodig  worden leefstijladviezen gegeven en/of bekkenbodemspiertraining aanbevolen. 

In een aantal gevallen zal intensieve bekkenfysiotherapie worden geadviseerd als preventie of 
behandeling van bekken-(bodem) klachten. 

 
 

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

  www.pelvica.nl     06-54322679        pelvica.fysio@gmail.com 
 

 
 

             
 
 
 

http://www.pelvica.nl

