Winter 2019

Fysiocenters: De beste zorg voor u!
Nieuwe website: Fysiocenters

Op de achtergrond zijn wij hard aan het werk aan onze
nieuwe website. Momenteel heeft iedere locatie nog een
eigen website. Vanaf eind 2019 zullen we de drie websites
samensmelten naar één website.

MijnZorgToegang app

Speciaal voor onze trouwe cliënten is er de MijnZorgtoegang app. Hierin
vindt u de afspraken die u gemaakt hebt en daarnaast kunt u voor uzelf een
reminder instellen dat u nooit meer een afspraak vergeet! Deze is gratis te
downloaden voor zowel Apple als Android.

Annelies Janssen Hallo allemaal! Ik ben Annelies, de nieuwe baliemedewerkster bij Fysio-

en Sportcenter. Geboren in Leiden, maar ik woon inmiddels al 30 jaar in de Kempen. Ik ben
getrouwd met Rob en moeder van 3 dochters, waarvan de jongste nog thuis woont. Ik kook
graag, lees graag, ben graag buiten in de tuin, de bossen of aan zee. Ik zit op yoga en hou van
leuke stedentrips. Je kunt me vanaf medio oktober aan de telefoon krijgen, omdat ik de ‘Front
Office’ zal bezetten vanaf dan. En wie weet tot ziens in Hapert?!

Stagiaires: Jur en Luc

Tot begin 2020 lopen de broers Jur en Luc stage in Bladel-Hapert. Zij
volgen momenteel het tweede leerjaar van de opleiding Fysiotherapie
aan de Avans Hogeschool in Breda. Vindt u het niet prettig als er een
stagiair meekijkt met de behandeling, geef het ons dan aan.

Kent u PeesZorg al?
De specialist bij chronische peesklachten

Heeft u last van een peesontsteking of klinken termen als ‘hielspoor’, ‘jumpers knee’ of ‘achillespeesklachten’ u
bekend in de oren? Loopt u al lang rond met klachten aan de elleboog of schouder? Dan biedt PeesZorg voor u een
uitkomst.
Voor optimaal onderzoek en behandeling van peesklachten, heeft onze collega Ruud van der Horst, Sportfysiotherapeut
bij Fysiocenter, zijn krachten vorig jaar gebundeld met collega fysiotherapeut Suzan Geraerts van Fysiotherapie Bladel.
Uit dit initiatief is PeesZorg ontstaan. PeesZorg is een uniek concept dat zich richt op onderzoek en behandeling van
chronische (langdurige) peesklachten. Door deze samenwerking is het mogelijk geworden om in regio de Kempen hoogwaardige en innovatieve onderzoeks- en behandelvormen aan te bieden. Hierbij kunt u denken aan echografie, verschillende vormen van Shockwavetherapie en EPTE-therapie.
Wilt u meer informatie over het concept PeesZorg, de behandelmogelijkheden of denkt u hiervoor in aanmerking
te komen? Dan kunt u daarvoor terecht op onze website: www.peeszorg.nl.

Rug-expertisecenter Hapert
Sinds kort maken we op de locatie Hapert gebruik van
geavanceerde test-en meetapparatuur voor mensen met
(langdurige) rugklachten. Hiervoor zetten we de Mobeefit
mobiliteitmeter, Backscan en dr. Wolff Backcheck in. Met
deze apparatuur kunnen we zowel uw houding, beweging
als kracht duidelijk in kaart brengen. Aan de hand van de
gevonden resultaten kunnen we een gericht behandelplan
voorstellen. Heeft u (langdurige) rugklachten? Blijf hier
niet mee lopen!

Oncologie fysiotherapie

Waarom fysiotherapie voor, tijdens of na de behandeling van kanker?!
Wanneer u de diagnose Kanker krijgt, slaat dit in als een
bom. Waarschijnlijk is het enige dat u denkt: “Ik ga dood”?!
Een reeks onderzoeken volgt en er wordt een behandelplan opgesteld om zo snel mogelijk de behandelingen uit
te voeren. U zit in een rollercoaster.
Mogelijk krijg u last van bijwerkingen van de behandelingen. Misschien bent u bang, hebt u pijn van de operatie of
kunt u zich minder goed bewegen. Misschien voelt u zich
al vermoeid wanneer u ’s ochtends uit bed stapt. Of misschien merkt u dat conditie en kracht afnemen door de
behandelingen.
Door middel van fysiotherapie en oncologische revalidatie
kan ik u helpen zodat u zich weer fitter gaat voelen. De
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eerste keer komt u voor een intakegesprek. Hierin bespreken we in welke rollercoaster u heeft gezeten en wat uw
doelen zijn om u weer beter te gaan voelen. Nadien worden er een aantal fysiotherapeutische testen afgenomen
waarna ik uw oefenprogramma op maat kan opstellen. U
gaat onder mijn begeleiding werken aan uw eigen doelen.
Na een aantal weken zult u merken dat u fijner in uw vel
zit, u zich fitter voelt, dat u dingen langer kunt volhouden
en dat er mogelijk zelfs al een opbouw gemaakt kan worden naar sporten en/ of werken. Kortom, dat uw kwaliteit
van leven verbeterd is!

Graag ga ik, Maartje van den Ackerveken, samen met u
de uitdaging aan. Ik ben gespecialiseerd in oncologische
fysiotherapie en oedeemtherapie. Oedeem komt namelijk
vaak voor bij kanker. Bijvoorbeeld bij borstkanker, kan na
een borstoperatie oedeem ontstaan in de borst en/ of in
de arm. Door deze combinatie van specialisaties kan ik u
op beide vlakken goed ondersteunen.
Herkent u uzelf in dit verhaal, dan sta ik klaar om u te ontvangen bij Fysiocenter Bladel – Hapert.

Sportspreekuur bij Pro-Athletics
Wist u dat wij al jaren een gratis sportspreekuur hebben
op maandag en dinsdagavond op locatie Bladel? Vanaf oktober zijn wij ook 1 x per maand aanwezig voor de leden
van Pro-Athletics.

Gratis screening: Valpreventie
Uit cijfers is gebleken dat één op de drie 75+’ers jaarlijks één keer valt. Eén val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst zorg ervoor dat
ze bepaalde situaties of activiteiten mijden.
In samenwerking met Gemeente Bladel hebben
wij, Fysiosportcenter Hapert, een project opgestart dit jaar om 75+’ers te begeleiden in het
verlagen van het valrisico.
Weet u zelf niet zo goed of u een verhoogd risico loopt om te vallen, doe dan de valrisico-test
Doe de valrisico-test

1

Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?
nee

1x

ja

2

Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?

3

Geen verhoogd valrisico.
Geen actie noodzakelijk.

nee

meer dan 1x

ja

Verhoogd valrisico.
Neem de Valanalyse af.

hieronder. Is er sprake van een verhoogd risico, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen.
Wat kunt u verwachten van ons als u zich aanmeldt:
• Er wordt een vragenlijst toegestuurd die u meeneemt naar uw
eerste afspraak; (wanneer u hierbij hulp nodig heeft zal deze
samen met u ingevuld worden)
• Er volgt een screening, dit doen wij door enkele testen af te
nemen;
• Er wordt, in overleg met u, een plan opgesteld om het vallen
tegen te gaan;
• Het plan wordt door u uitgevoerd onder persoonlijke begeleiding.

Wilt u deelnemen of heeft u verdere vragen neem dan contact
op via:
M: buurtsportcoach@gemeentebladel.nl
T: 0497-382065
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HULDE
aan de

JUBILARIS

In juli vierde Wendy Peeters haar 12,5 jarig
jubileum bij Fysiocenter Hapert

In september vierden Maartje en Anky hun
5 jarig jubileum Bij Fysiocenter Bladel

Wij wensen je een hele fijne winter!

Het team van Fysiocenter

