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Medewerkers
Ruud van Dongen

Mijn volledige naam is Egbert Rudolf van Dongen en ik ben geboren te Rotterdam op 6 maart 1959. Ik ben gelukkig

Beweegprogramma’s

Bewegen is
gezond voor iedereen

COPD

gehuwd en heb twee geweldige kinderen. Na mijn opleiding aan de Haagse Academie ben ik sinds 1983 fysiotherapeut

en sinds 1988 manueel therapeut. Mijn praktijk in Spijkenisse ben ik begonnen op 08-08-1988 en ik heb vorig jaar

mijn 20-jarig jubileum gevierd. In de afgelopen 20 jaar heb ik met grote regelmaat diverse cursussen gevolgd, met als
resultaat dat de goede naam van de praktijk steeds bekender werd in Spijkenisse en omstreken. Hierdoor was er al snel

Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op de algemene gezondheidstoestand. Lichaamsbeweging
verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, osteoporose, diabetes, dikke darmkanker, angst en depressies.

behoefte aan uitbreiding. Inmiddels bestaat ons team uit vier collega’s en staan wij met onze dienstverlening volledig voor u klaar. Naast mijn werk heb ik nog

Daarnaast hebben lichamelijke activiteiten een directe en indirecte invloed op hart- en vaatziekten en

wat hobby’s waar ik eigenlijk veel te weinig aan toe kom. Zo fluit ik op zaterdag zo nu en dan een voetbalwedstrijd van de jeugd en/of de senioren. Daarnaast

kunnen een gunstig effect hebben op bloeddruk, lichaamsgewicht, het profiel van vetten in het bloed en

tennis, golf, ski en zeil ik graag. Aan mijn werk heb ik nooit een hekel gehad en daar gaat dus de meeste tijd in zitten. Het is en blijft heel bijzonder dat je met
je werk voor sommige cliënten een belangrijke bijdrage mag leveren aan de verbetering van zijn/haar ‘quality of life’. Dit geeft mij dan weer positieve energie
om een volgende uitdaging weer aan te pakken.

Leon den Dunnen

Mijn naam is Leon den Dunnen. De opleiding fysiotherapie heb ik gevolgd in Rotterdam en in 1995 heb ik daar mijn diploma
gehaald. De eerste jaren heb ik in diverse praktijken werkervaring opgedaan en sinds oktober 1998 ben ik werkzaam bij Fysio-

therapie Van Dongen. Na drie jaar heen en weer te hebben gereden tussen Papendrecht en Spijkenisse ben ik in 2001 naar
Spijkenisse verhuisd. Sindsdien ga ik op de fiets naar mijn werk en naar de patiënten die ik aan huis behandel. In de afgelopen

jaren heb ik de opleiding tot reïntegratie fysiotherapeut gevolgd en het laatste jaar cursussen voor de beweegprogramma’s.
Nu de verbouwing van de praktijk klaar is en ingericht is met moderne trainingsapparatuur zijn alle voorwaarden aanwezig
om aan de slag te gaan. Het motto van de fysiotherapie is: “Leven is bewegen”. Door middel van beweegprogramma’s en de

fysiotherapeutische behandelingen hoop ik er aan bij te dragen dat mensen bewegen niet alleen als prettig en leuk gaan ervaren, maar dat men ook ervaart
dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Om zelf in conditie te blijven doe ik aan hardlopen en wielrennen. Een grote wens van me is
om deel te nemen aan de marathon van New York. Naast het sporten houd ik van koken en lekker lang tafelen met familie en vrienden.

Koen van Wagtendonk

Inmiddels ben ik alweer bijna 8 jaar werkzaam in deze praktijk. Na het behalen van mijn VWO heb ik fysiotherapie
gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Daar ben ik in 2000 afgestudeerd. In de tussentijd heb ik verschillende
cursussen gevolgd. Onze praktijk richt zich sterk op de bevolking binnen de wijk. De wijk is samengesteld uit een

het rookgedrag.

U

it onderzoek blijkt dat meer
dan de helft van de Nederlandse bevolking (60%) onvoldoende lichamelijk actief is. Er wordt
geschat dat in Nederland jaarlijks 7000
mensen sterven als gevolg van inactiviteit. De kosten die hieruit voortvloeien
worden berekend op 1 miljard Euro per
jaar. Dat is 2,5% van de totale uitgave aan
de volksgezondheid. Het activeren van
mensen die onvoldoende lichamelijk
actief zijn, kan daarom een belangrijke
bijdrage leveren aan de volksgezondheid. De fysiotherapeut speelt hierin een
sleutelrol. Het beïnvloeden van bewegingsgedrag om de gezondheid te bevorderen behoort immers bij uitstek tot het
domein van de fysiotherapeut.

mengeling van jong en oud. Dit houdt in dat wij veel verschillende klachten binnen de praktijk zien en behandelen.

Beweegprogramma’s

Door de opleiding manuele therapie, die ik in 2006 ben gestart, vergroot ik mijn kennis en probeer ik de resultaten

In samenwerking met TNO-Kwaliteit van
Leven en met patiëntenorganisaties heeft
het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) een aantal
beweegprogramma’s ontwikkeld voor
mensen met chronische aandoeningen:

uit wetenschappelijk onderzoek binnen de praktijk toe te passen. Hierdoor verwacht ik dat ik de patiënten ook in
de toekomst (binnen de veranderende gezondheidszorg) goed van dienst kan zijn. Mijn hobby’s op sportgebied zijn

hardlopen, fietsen en fitness. Door mijn werk en tijdrovende studie heb ik hiervoor niet altijd evenveel tijd. Toch probeer

ik tijd te maken om mijn conditie op pijl te houden. Ik adviseer mijn patiënten dit ook altijd, dus vind ik dat ik zelf het goede voorbeeld moet geven.

Artrose, COPD, Diabetes Mellitus type
II, hartaandoeningen en Osteoporose.
Deze programma’s zijn een aanvulling
op de (individuele) fysiotherapeutische zorg en stimuleren mensen met
een chronische aandoening om toch te
bewegen.
Er bestaat niet één beweegprogramma
dat aan allerlei patiënten met verschillende aandoeningen aangeboden kan
worden. Daarom zijn er voor verschillende aandoeningen beweegprogramma’s op maat samengesteld. Zo zijn er
programma’s voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Patiënten met artrose;
Patiënten met diabetes mellitus II;
Patiënten met COPD;
Patiënten met osteoporose;
Patiënten met hartaandoeningen.

Deze programma’s richten zich met
name op de nazorg van mensen die aan
revalidatieprogramma’s hebben deelgenomen om te verhinderen dat ze terug-

vallen in een inactieve levensstijl.

De rol van de fysiotherapeut

De kracht van de fysiotherapeut ligt vooral
in het aanbieden van een programma
gericht op het structureel veranderen van
het beweeggedrag van mensen. De fysiotherapeut onderscheidt zich doordat hij/
zij gespecialiseerd is in het begeleiden
van mensen met een verminderde belastbaarheid van het bewegingsapparaat
van chronisch zieken en van ouderen.
Daarnaast heeft de fysiotherapeut een
coördinerende rol. In een intake kan de
fysiotherapeut vaststellen welke mensen
er in aanmerking komen voor reguliere
sport- en bewegingsactiviteiten, welke
mensen aangepaste vormen van bewegen nodig hebben en voor welke mensen
fysiotherapeutische begeleiding vereist
is. Indien nodig vindt afstemming plaats
met andere disciplines.

Voorop staat dat bewegen een vast
onderdeel wordt in uw dagelijks
leven!

Bij patiënten met COPD staan klachten
als kortademigheid, hoesten en vermoeidheid centraal. Uit angst voor kortademigheid bij inspanning hebben deze
patiënten vaak de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de conditie nog verder verslechtert. Speciaal voor
deze patiënten biedt Fysiotherapie Van
Dongen het COPD-beweegprogramma.
Onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt u aan een verbetering van uw
conditie, uithoudingsvermogen en een
toegenomen kwaliteit van leven.

Artrose

Artrose is de meest voorkomende
gewrichtsaandoening van het bewegingsapparaat. Specifiek voor mensen
met artrose geldt dat door beweging een
verdere achteruitgang van het kraakbeen wordt tegengegaan. Het beweegprogramma ‘Artrose’ richt zich op het
maken van transfers, het handhaven
van een lichaamspositie, het tillen en
dragen van voorwerpen, lopen/gaan en
het nemen van hoogteverschillen.

Osteoporose

Osteoporose (botontkalking) is een aandoening van het skelet die wordt gekenmerkt door een lage bot(mineraal)dichtheid en een verstoring van de samenhang
van het bot. Het bot is brozer en er is een
hogere kans op een botbreuk. Het
doel van het osteoporose beweeg-

programma is: Het ontwikkelen van een
actieve leefstijl om de botten sterker te
maken en (nieuwe) botbreuken te voorkomen. Het beweegprogramma bestaat
onder andere uit: loopbandtraining,
steps en springoefeningen.

Aspecifieke lage rugklachten

Voor aspecifieke lage rugklachten is geen
medische oorzaak aan te wijzen. Vaak
zijn verkeerde houding en of bewegingen de oorzaak van de lage rugklachten.
Deze verkeerde houding gaat vaak samen
met een verhoogde spierspanning. Ons
beweegprogramma voor aspecifieke lage
rugklachten is bedoeld om de kwaliteit
van de spieren zodanig te verbeteren dat
zij meer aankunnen tijdens het dagelijks
leven. Het programma bestaat uit het
verbeteren van het uithoudingsvermogen en de spierkracht. Ook worden er
spieren getraind die bepaalde functies
kunnen overnemen of kunnen ondersteunen.

Bewegen voor ouderen

Naarmate u ouder wordt kan u steeds
meer afhankelijk gaan worden van
hulpmiddelen als een stok, rollator of
zelfs rolstoel. Om deze afhankelijkheid
te verminderen of zelfs te voorkomen
geven wij de cursus ‘Bewegen voor ouderen’. Deze cursus bestaat uit oefeningen
voor de soepelheid van de gewrichten,
oefeningen voor meer spierkracht en

Marjolein Verhaaf

Mijn naam is Marjolein Verhaaf. Ik ben 23 jaar en sinds november 2008 werkzaam bij Fysiotherapie Van Dongen. In juli 2007

ben ik afgestudeerd als fysiotherapeute aan de Hogeschool Rotterdam. Aansluitend heb ik een jaar gewerkt in twee ziekenhuizen. Daarna wilde ik toch in een particuliere praktijk aan de slag en zodoende ben ik na verschillende waarnemingen in

uit stabiliteit- en evenwichtsoefeningen.

Valpreventie

Vallen en de angst voor vallen kunnen
de immobiliteit van ouderen vergroten. Ongeveer 30% van de zelfstandig
wonende ouderen van 65 jaar en ouder
en de helft van verpleeg- en verzorgingshuisbewoners valt ten minste één keer
per jaar. Vallen is de belangrijkste oorzaak van overlijden door een ongeval bij
ouderen boven 65 jaar. Er is veel onderzoek verricht naar de oorzaken van het
vallen bij ouderen, waarbij verminderde
spierkracht van de onderste extremiteiten en een afname van de balans twee
belangrijke componenten zijn die het
risico verhogen. Ons beweegprogramma
‘Valpreventie’ is gericht op het vergroten
van de spierkracht, het verbeteren van
de balans en het verbeteren van het vermogen om activiteiten in het dagelijks
leven zelfstandig uit te voeren.

Diabetes Mellitus 2

75% van de diabeten overlijdt aan harten vaatziekten. Het risico hierop is dubbel zo groot dan bij niet-diabeten. De
invloed van bewegen is bij een diabeet
tot op celniveau merkbaar. De insulinegevoeligheid van de cel neemt toe, waardoor de opname van glucose in de cel
verbetert. Afhankelijk van de duur en de
intensiteit van de inspanning kan een
beweegprogramma door de toename
van de insulinegevoeligheid een vermindering van 30% insulinegebruik en
50% medicijngebruik mogelijk maken.
In dit beweegprogramma zal plaats zijn
voor de noodzakelijke voorlichting en
een combinatieprogramma van duurtraining en krachttraining.

Spijkenisse terecht gekomen. Momenteel werk ik als algemeen fysiotherapeute, maar in de toekomst wil ik mij zeker gaan

Kijk voor meer informatie over onze diverse
beweegprogramma’s op onze website
www.fysiotherapievandongen.nl of vraag
aan één van onze fysiotherapeuten.

specialiseren waarbij manuele therapie en sportfysiotherapie mijn interesse hebben. Verder zal ik zeker cursussen gaan

volgen om mijn kennis op peil te houden en hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan de groepstrainingen die we in de

verbouwde praktijk kunnen gaan geven! In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden in de sporthal om te volleyballen. Daarnaast

houd ik van reizen. Ik heb de afgelopen jaren heel wat landen bezocht, maar vooral van Azië en Afrika zou ik graag nog veel meer willen zien. Ik hoop u snel

Goed bewegen

Gezamenlijk doel van fysiotherapeut en orthopeed

Snel op de fiets een boodschap halen. Soepel door het verkeer manoeuvreren. In huis even een plintje
schilderen. Fietsen, lopen, bukken, daar denkt u eigenlijk niet bij na. Tot het moment dat u last krijgt van
een zeurende knie, pijn in uw rug of andere lichamelijke klachten… De fysiotherapeut helpt u er in veel
gevallen weer bovenop. Maar wanneer er sprake is van een ernstiger beweegprobleem, dan kan de orthopedisch chirurg u wellicht van dienst zijn.

O

rthopedisch chirurgen houden
zich bezig met aandoeningen
van het steun- en bewegingsapparaat. Dit kunnen klachten zijn aan
botten (bijvoorbeeld breuken, osteoporose, klompvoetjes en aangeboren
heupdysplasie bij baby’s), gewrichten
(bijvoorbeeld gewrichtsslijtage/artrose,
meniscusproblemen) of aan spieren en
pezen (bijvoorbeeld een spierscheuring
door een ongeval, of achillespeesklachten bij sporters). De afwijkingen kunnen
aangeboren zijn of later ontstaan door
een ongeval of ouderdom. Ook reumatische ziekten (jicht en reumatoïde artritis)
kunnen ertoe leiden dat de gewrichtsbeschadiging zodanig is dat een kunstgewricht moet worden geplaatst.

Angst voor bewegen

Dr. Westerink is orthopeed in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Hoewel
zijn patiëntenbestand zeer gevarieerd is,
zorgt de vergrijzing in ons land ervoor
dat veel van zijn patiënten de 65 zijn
gepasseerd. “Velen van hen lijden aan
artrose van heupen en knieën. Dit is een
aandoening waarbij de kwaliteit en in
een later stadium ook de hoeveelheid
kraakbeen vermindert”, licht Westerink
toe. “Lang niet altijd hoeft er geopereerd
te worden. Geruststelling van de patiënt,
het voorschrijven van medicatie en het
geven van de juiste adviezen leveren vaak
al een belangrijke bijdrage aan de behandeling.” Dr. Westerink benadrukt hierbij
het belang van bewegen. “Bewegen is
goed voor iedereen. Maar nog niet ieder-

Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) in samenwerking met TNO en patiëntenorganisaties heeft ontwikkeld, leren patienten in een aantal weken om uit te
gaan van wat hun lichaam wél kan.
Zo biedt Fysiotherapie Van Dongen
onder andere beweegprogramma’s voor
ouderen, mensen met lage rugklachten
en artrose- en osteoporosepatiënten.
Afgestemd op de persoonlijke situatie
leert men op een verantwoorde wijze
te bewegen en wordt men aangespoord
dit voort te zetten. “Vooral dit laatste is
uitermate belangrijk”, voegt de orthopeed toe.

Dr. J. L. A. Westerink

een is doordrongen van deze noodzaak.
Helemaal wanneer er klachten optreden
is men al gauw geneigd om de handdoek
in de ring te gooien. Men ontwikkelt een
angst om te bewegen. Onterecht overigens, want verantwoord bewegen heeft
een preventieve werking en een positief
effect op allerlei aandoeningen van het
steun- en bewegingsapparaat. Bovendien
kan een eventuele operatie worden uitgesteld en wanneer het toch tot een operatie komt, ondervinden actieve patiënten
betere resultaten en zijn sneller weer op
de been. Het probleem is dat mensen
vaak niet gewend zijn om op een goede
manier te bewegen, waardoor een averechts effect optreedt en de angst om te
bewegen alleen maar groter wordt.

Blijven bewegen

Door de beweegprogramma’s die het

Gezamenlijk doel

Dr. Westerink en Fysiotherapiepraktijk
Van Dongen maken samen deel uit van
het Netwerk Orthopedie Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. In dit netwerk trachten zij samen met collega orthopeden en
fysiotherapeuten één behandelketen te
vormen die elkaar versterkt. Westerink:
“Goed kunnen bewegen en daarmee
verbetering van de kwaliteit van leven is
immers ons gezamenlijk doel. Samenwerking heeft daarom prioriteit. De door
het KNGF ontwikkelde beweegprogramma’s leveren hieraan een belangrijke
bijdrage. Fysiotherapie Van Dongen is
het met het aanbieden van deze programma’s één van de voorlopers in de
behandeling van patiënten met klachten
van het steun- en bewegingsapparaat.
Hierdoor kan zij in belangrijke mate bijdragen aan het welzijn van de patiënten

eens te zien in de praktijk. Of het nu is voor een behandeling of om gewoon eens te kijken hoe mooi het eindresultaat van de verbouwing is geworden!
4
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Uitgekiend samenspel

Lichaamsbeweging:

COPD is een aandoening van de longen en luchtwegen. Het staat voor Chronic Obstructive Pulmonary

Volgens de laatste peilingen hebben ruim 2,3 miljoen Nederlanders 1 of meerdere vormen van reuma.

Diseases (chronische obstructieve longaandoeningen). Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een

Dat is 1 op de 5 mensen in ons land. De meest bekende vorm van reuma is reumatoïde artritis (RA).

ontsteking en bij een ernstige vorm zijn de longen beschadigd. Roken is vaak de belangrijkste oorzaak

Dit is een vorm van ontstekingsreuma.

Medicijnen én bewegen als behandeling van COPD

Effectief ‘medicijn’ in reumatologie

I

n Nederland heeft 2% van alle mensen de diagnose COPD. De ziekte
komt vooral veel voor bij ouderen
(17% van de mensen boven de 80 jaar
heeft COPD). Er komen in Nederland,
net zoals in de rest van de wereld, alsmaar mensen met COPD bij. Volgens
Dr. Gert Verhoeven, longarts aan het
Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, zal
het aantal COPD-patiënten blijven toenemen, zolang de bevolking blijft vergrijzen. “Tenzij”, benadrukt hij, “men
massaal besluit te stoppen met roken.”
Omdat dit laatste een utopie is, zet
Verhoeven zich zoveel mogelijk in voor
zorgverbetering van COPD-patiënten.

Belang van bewegen

Na zijn opleiding tot longarts aan de
Erasmus universiteit te Rotterdam,
promoveerde Verhoeven in 2001 op
het effect van inhalatie-medicatie bij

7

Voorkomen is beter
dan genezen

Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt in Nederland steeds verder toe. De belangrijkste

van deze beschadiging.

Dr. G. T. Verhoeven
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oorzaak hiervan is de vergrijzing, maar ook ongezond gedrag, zoals roken en te veel eten, speelt een

COPD-patiënten. Sindsdien zijn er
kleine stapjes voorwaarts gemaakt in
de medicamenteuze behandeling van
COPD-patiënten. Zo is de samenwerking tussen eerste en tweede lijn in
de loop der jaren steeds intensiever
geworden en bestaat er meer en meer
consensus over de behandelmethode.
Een grotere winst is er geboekt in de
niet-medicamenteuze behandelwijze,
welke onder andere bestaat uit longrevalidatie. Verhoeven: “Bewegen speelt
een belangrijke rol in het omgaan met
COPD en het beperken van de klachten. Door lichaamsbeweging verbetert
het uithoudingsvermogen, de spieren
waarmee men ademhaalt worden sterker en benauwdheid vermindert. In de
praktijk blijkt dat COPD-patiënten die
voorheen regelmatig in het ziekenhuis
werden opgenomen vanwege een verergering van hun klachten, na het volgen
van een beweegprogramma niet of nauwelijks meer hoeven te worden opgenomen. Deze opmerkelijke verbetering
is vooral te danken aan de toegankelijker geworden programma’s. In het verleden konden patiënten voor longrevalidatie alleen terecht in het ziekenhuis.
Tegenwoordig spelen ook fysiotherapeuten hierin een belangrijke rol.
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft
in samenwerking met het Astma Fonds,
TNO en de Katholieke Universiteit van
Leuven een COPD beweegprogramma
ontwikkeld dat door steeds meer fysiotherapiepraktijken wordt aangeboden.
Hierdoor kunnen COPD-patiënten ook

in hun directe omgeving terecht voor
longrevalidatie en vervalt de ‘afstandsdrempel’. Patiënten houden het bewegen niet alleen langer vol, maar waarderen bovendien de sociale contacten
tijdens de groepslessen. Soms krijgen zij
hierdoor weer een doel in het leven.”

Samenspel

Verhoeven ziet longrevalidatie dan
ook als een essentieel onderdeel van
de behandeling van COPD-patiënten.
“Maar de mate waarin men kan bewegen is natuurlijk zeer afhankelijk van de
ernst van de longaandoening. Daarom
zal de behandeling altijd een uitgekiend samenspel zijn van medicijnen
en beweging”, licht de longarts toe. Als
adviseur van het Astmafonds streeft hij
er tevens naar om beweeginitiatieven
voor COPD-patiënten steeds meer te
professionaliseren, zodat zorgverzekeraars bereid zijn deze initiatieven zoveel
mogelijk te vergoeden. Hierin werkt hij
nauw samen met fysiotherapeuten.

Zorgverbetering

Als longarts maken COPD-patiënten
bijna 80% uit van zijn patiëntenbestand. Daarom ziet Dr. Gert Verhoeven
het als zijn taak om zoveel mogelijk bij
te dragen aan de zorgverbetering voor
COPD-patiënten. Hij is blij dat fysiotherapeuten ook een deel van deze taak
op zich hebben genomen en weet zeker
dat zijn collega longartsen dit zullen
beamen. “Iedere COPD-patiënt die we
hiermee in beweging krijgen én houden is er één.”

D

e meest voorkomende vorm
van reuma is artrose: meer
dan 1.200.000 Nederlanders
hebben deze vorm van reuma, waarbij
het kraakbeen tussen de gewrichten
verslechtert en soms zelfs verdwijnt.
De gevolgen zijn pijnlijk en kunnen
invaliderend zijn. Het is een groot
misverstand dat artrose geen reuma is
en dat artrose ‘gewoon maar slijtage’
is. De oorzaken van artrose zijn
grotendeels nog onbekend.

Medicijn tegen artrose

Door de vergrijzing neemt het aantal
artrosepatiënten enorm toe. Voor de
behandeling is echter nog geen effectieve medicatie op de markt. Vooralsnog beperkt medicatie zich tot
pijnstilling. Dr. Weel, reumatoloog
aan het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, pleit daarom voor veel bewegen. Bewegen zou zelfs gelijkwaardige
resultaten bereiken als pijnstillende
medicijnen en verdere bewegingsbeperking voorkomen. Weel: “Het
Artrose beweegprogramma van het
Koninklijke Nederlandse Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) biedt de
patiënt een handreiking om met de
juiste adviezen te gaan bewegen. Na
afloop van dit programma zou de patient in staat moeten zijn het bewegen
zelf voort te zetten. Al dan niet in een
sportcentrum.” Omdat onderzoek
naar effectieve medicatie nog wel 10
jaar kan duren, zet Weel zich actief in
als docente van de cursus ‘Beweegprogramma Artrose’ voor fysiotherapeu-
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belangrijke rol.

ten. “Op die manier hoop ik steeds
meer fysiotherapeuten enthousiast te
krijgen voor dit programma, zodat we
samen de grote toestroom van patiënten het hoofd kunnen bieden.”

de zorg aan deze categorie patiënten.
“Bijvoorbeeld bij patiënten met suikerziekte worden alleen nog de moeilijke en acute gevallen doorverwezen
naar de specialist”, licht Verhaart toe.

Botten sterk door beweging

Dr. Weel promoveerde in 2001 op
‘Skelet en genetische factoren van
osteoporose’. Jaarlijks melden zich
zo’n 83.000 patiënten met botbreuken
veroorzaakt door osteoporose, ofwel
botontkalking. Lang niet altijd werd de
link gelegd met osteoporose. Terwijl
een vroege diagnose en de juiste medicatie het aantal botbreuken al in het
eerste jaar met 50 tot wel 70% reduceert. Op de fractuurpoli in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam krijgen
patiënten die op de eerste hulp binnenkomen met een botbreuk en ouder
zijn dan 50 jaar om die reden standaard een screening. Als reumatoloog
houdt Van Weel zich met name bezig
met de medicamenteuze behandeling van osteoporose, maar zij onderkent ook in dit geval de belangrijke
rol van lichaamsbeweging, zowel in
het voorkomen als in het behandelen
van osteoporose. “Botten blijven sterk
door gebruik. Als botten minder belast
worden, bijvoorbeeld bij het ouder
worden, dan treedt botontkalking
(osteoporose) op. Dit proces speelt
zich ook af bij astronauten die tijdens
een ruimtevlucht in gewichtloosheid
verkeren. Het beweegprogramma dat
het KNGF voor osteoporose ontwikkelde, is bewezen effectief. Door spier-

Dr. A. E. A. M. Weel

Dr. R.V.E. Verhaart

versterking en valpreventie kunnen
botbreuken worden voorkomen en
verder botverlies worden tegengegaan.”

Belang voor reumatologie

Naast patiënten met artrose en osteoporose, ziet dr. Van Weel ook patiënten
met aanverwante aandoeningen, zoals
reumatoïde artritis (gewrichtsontsteking), ziekte van Bechterew (ontsteking
van de wervelkolom) en fibromyalgie
(wekendelenreuma) op haar spreekuur. Voor deze aandoeningen worden
specifieke beweegprogramma’s nog
relatief weinig aangeboden. Volgens dr.
Weel zou uitbreiding hiervan een doel
moeten zijn voor de toekomst, want
ook voor deze aandoeningen geldt dat
er niet altijd effectieve medicatie voorhanden is, waar lichaamsbeweging dat
wel is.
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I

nspelend op deze actualiteit kent
één van de nascholingsprogramma’s voor huisartsen dit jaar het
thema ‘Lifestyle en bewegen’, waarbij
ingegaan wordt op de vragen: Hoe
krijg ik mijn patiënten in beweging en
stimuleer ik verandering in lifestyle?

Praktijkondersteuners

Om een antwoord te kunnen bieden
op deze vragen heeft dr. Verhaart de
hulp ingeroepen van praktijkondersteuners. Dr. Verhaart is ruim 25 jaar
huisarts in Spijkenisse. Ook hij merkt
een toename in het aantal chronische
patiënten dat zijn praktijk bezoekt.
Vanuit kostenoverwegingen en het
gemak voor de patiënt is het huidige
zorgstelsel erop gericht dat de huisarts primair verantwoordelijk is voor

Om de huisartsen hierin wat te ontlasten zijn er praktijkondersteuners in
het leven geroepen. Hun takenpakket
richt zich specifiek op de zorg voor
chronisch zieke mensen (zoals diabetes, hart- en vaatziekten en Astma
/ COPD). Verhaart: “In onze praktijk zijn drie praktijkondersteuners
werkzaam. Zij hebben hiervoor een
HBO-opleiding gevolgd en zijn tevens
gespecialiseerd in het geven van voorlichting. De praktijkondersteuners
kunnen meer tijd vrij maken voor een
consult en werken volgens vaste protocollen. Hierdoor krijgt de patiënt
kwalitatief goede zorg en hebben wij
als huisartsen meer tijd voor andere
patiëntgerichte taken. Waar ik deze
patiënten voorheen nog zo’n vier keer
paar jaar zag, is dit dankzij onze praktijkondersteuners gereduceerd tot één
keer per jaar. Het voordeel is bovendien dat de praktijkondersteuner zich
louter richt op de primaire klacht. Bij
een bezoek aan de huisarts is men
gauw geneigd om te vragen ook even
naar dit of dat te kijken.”

Leefstijl

“De eerste stap in het behandelen
van chronische patiënten is altijd
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gericht op leefstijl. Zo wordt diabetes type 2 (Ouderdomssuiker) veelal
veroorzaakt door overgewicht en weinig beweging. Ouderdomssuiker kan
worden uitgesteld of zelfs voorkomen
worden door er een gezonde leefstijl
op na te houden, dus gezond eten en
voldoende bewegen. COPD-patiënten
hebben vaak weinig baat bij medicatie, maar een verandering van leefstijl
(Stoppen met roken!) kan een groot
verschil maken. Motivatie vormt vaak
een belemmering. De praktijkondersteuners zijn erin getraind om gedragsverandering te bewerkstelligen. Het is
belangrijk dat patiënten zich realiseren dat zij zelf iets aan hun klachten
kunnen doen. De hiervoor op maat
gemaakte beweegprogramma’s bij
lokale fysiotherapeuten werken drempelverlagend, omdat patiënten in hun
eigen omgeving direct met onze adviezen aan de slag kunnen”, aldus de
huisarts.

Preventie

Dr. Verhaart verbaast zich erover dat
bij de bouw van nieuwe fitnesscentra de grootste ruimte gereserveerd
wordt voor de parkeerplaats en dat
men tegenwoordig met de auto naar
de brievenbus gaat. “Ga fietsen”,
spoort hij aan. “Op tijd beginnen met
bewegen, voorkomt een hoop ellende.
Bewegen zou een vast deel moeten
uitmaken van uw dagelijks leven en…
moet vooral leuk zijn!”

De keuze van
de apparatuur
N
a lang zoeken en zorgvuldig overwegen zijn wij erin
geslaagd om een uitgekiend
pakket oefenfaciliteit voor u samen te
stellen waar u snel en eenvoudig aan
een verbetering van uw kwaliteit van
leven kunt gaan werken. Zo is er voor de
krachtapparatuur gekozen voor de Circuit line van Life Fitness. Een eenvoudig
ogend apparaat waar u als eerste aan de
ingroei van nieuwe bloedvaten (revascularisatie) kan gaan werken waarna
uw maximale kracht op
een verantwoorde manier verbeterd
kan gaan worden. Op H. de Lintweg 2
staan 5 kracht oefenapparaten vnl voor
de bovenrug en shouder/arm spieren
en op nummer 6 staan er voor de lage
rug en beenspieren. Hiernaast zal er
gewerkt worden met ander materiaal
als Thera Band, gewichten, de Exotrainer en de Ab trainer(buikspieren) etc.

Cardio-apparatuur

Voor het bewegen op de Cardio-apparatuur is gekozen voor de Tunturi-lijn.
Op nummer 2 staan een Reha-loop-

band, een cross-trainer en een fietsergometer en op nummer 6 kunt u zich
uitleven op een roeiapparaat, een loopband en twee fietsergometers. De fietsen zijn allemaal voorzien van een lage
instap zodat een ieder met een beperking aan de benen of na een operatie
zonder problemen kan opstappen. Op
elk van deze apparaten kan zowel met
als zonder borstband geoefend worden.
Middels de borstband of via de sensoren op de handvaten is uw hartslag te
controleren tijdens de belasting van de
oefeningen.

Hierdoor traint u zo functioneel mogelijk op reflexniveau = handhaven van u
evenwicht tijdens de ‘afleiding’ c.q. uitvoering van een ander taak.

Oefenmaterialen

Naast een goede beweeglijkheid, voldoende kracht en een goed uithoudingsvermogen zullen wij veel aandacht
besteden aan stabiliteits-/ evenwichtstraining. Hier gebruiken wij allerlei
oefenmateriaal voor als balansoefeningen op een baksteen, step, een zachte
balansmat, verschillende oefentollen en
Sissel discus waarop men tevens thuisoefeningen kan blijven doen. Tevens
zijn wij in het bezit van de Cogni-train.
Een concept waarbij door middel van
dubbeltaken( =tegelijkertijd uit voeren
van meerdere taken) de stabiliteits- /
evenwichtstraining plaats kan vinden.

Individuele basis

Al het groot en klein materiaal staat ter
uw beschikking en zal in de verschillende trainingsconcepten afhankelijk
van uw aandoening en indicatie worden
ingezet op een specifieke en individuele manier. Door gebruik te maken van
de twee adressen en oefenzalen van 40
m2 elk gaan wij werken op individuele
basis of met kleine groepjes van gemiddeld 5 cliënten. Op deze manier kan de
begeleidende fysiotherapeut goed aandacht besteden aan uw begeleiding
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Voorwoord
O

p de mooie datum van 08-08-’88 opende ik mijn praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie aan de H. de Lintweg 2 in Spijkenisse. In de
media werd erg de nadruk gelegd op het idee dat deze dag geluk zou brengen. Ik ben redelijk nuchter en vond het gewoon een mooie datum; lekker makkelijk
te onthouden. De praktijk is sinds die tijd uitgegroeid van solopraktijk naar een
praktijk met vier fysiotherapeuten. Een praktijk waarnaar de mensen vanuit Spijkenisse en de verre omgeving de weg gevonden hebben. Daarom werd het na bijna 21
jaar tijd om uit te breiden.
Toen bekend werd dat wij tevens de H. de Lintweg 6 mochten gaan betrekken, werd
meteen de sloophamer gepakt om de gehele zaak drastisch te verbouwen. In beide
panden werd er vanaf 10 december 2008 driftig gesloopt. Zo verdwenen er muren
en deuren tussen de behandelkamers en de wachtruimte. Op nummer 6 werd de
gehele entree met de ontvangstbalie gesloopt en kon de opbouw beginnen. Samen
met een aannemer, vloerenleggers, een behanger, een schilder, een elektriciën en
computertechnici, werden nummer 2 en 6 van boven naar beneden
gerenoveerd. Kozijnen en dubbele deuren werden geplaatst, nieuwe
behandelruimten werden gecreëerd. Twee oefenruimten met ultramoderne apparatuur werden ingericht en het gehele interieur werd
aangepast.
In de tussentijd ging het werk gewoon door. Onder excuses voor de
rommelige tijd, werden onze cliënten opgevangen in een tijdelijke
wachtruimte van waaruit zij direct zicht hadden op alle werkzaamheden. Elke week was er wel weer iets veranderd en werden de cliënten weer verrast.
Na heel hard werken van alle betrokkenen was het zover en kon de eerste cliënte
op 12 februari van start gaan in onze oefenruimte. Sindsdien hebben alle collega’s
de nieuwe oefenruimten in gebruik genomen, waar ook heel verschillende spiergroepen getraind kunnen worden. Zo zal de nadruk in ons pand op nummer 2
meer liggen op de bovenrug en de armen en op nummer 6 meer op de buikspieren,
onderrug en benen.
Langzaam maar zeker loop ik geheel buiten mijn schoenen van de leuke reacties en
complimenten van de mensen die onze praktijk in deze periode bezochten. Dan
heb ik het niet alleen over de cliënten maar bijvoorbeeld ook over een medewerker
van TNT die bestellingen kwam afleveren. Geweldig leuk en daar doe je het allemaal
voor!
Naast fysiotherapie en manuele therapie hebben wij ons in de loop der jaren gespecialiseerd in longklachten, revalidatie van postoperatieve aandoeningen, bewegen voor
ouderen, het thuis revalideren en begeleiden van cliënten die niet in staat zijn om naar
de praktijk te komen, medische fitness en beweegprogramma’s voor diverse aandoeningen (artrose, diabetici, COPD, osteoporose). Lees meer hierover in dit magazine.
Ik nodig u graag uit om ook eens een kijkje te komen nemen in onze compleet vernieuwde praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie.
Ruud van Dongen
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Medewerkers
Ruud van Dongen
Mijn volledige naam is Egbert Rudolf van Dongen en ik ben geboren te Rotterdam op 6 maart 1959. Ik ben gelukkig
gehuwd en heb twee geweldige kinderen. Na mijn opleiding aan de Haagse Academie ben ik sinds 1983 fysiotherapeut
en sinds 1988 manueel therapeut. Mijn praktijk in Spijkenisse ben ik begonnen op 08-08-1988 en ik heb vorig jaar
mijn 20-jarig jubileum gevierd. In de afgelopen 20 jaar heb ik met grote regelmaat diverse cursussen gevolgd, met als
resultaat dat de goede naam van de praktijk steeds bekender werd in Spijkenisse en omstreken. Hierdoor was er al
snel behoefte aan uitbreiding. Inmiddels bestaat ons team uit vier collega’s en staan wij met onze dienstverlening volledig voor u klaar. Naast mijn werk heb
ik nog wat hobby’s waar ik eigenlijk veel te weinig aan toe kom. Zo fluit ik op zaterdag zo nu en dan een voetbalwedstrijd van de jeugd en/of de senioren.
Daarnaast tennis, golf, ski en zeil ik graag. Mijn werk is mijn grootste hobby en daar gaat dus de meeste tijd in zitten. Het is en blijft heel bijzonder dat je met
je werk voor sommige cliënten een belangrijke bijdrage mag leveren aan de verbetering van zijn/haar ‘quality of life’. Dit geeft mij dan weer positieve energie
om een volgende uitdaging weer aan te pakken.

Leon den Dunnen
Mijn naam is Leon den Dunnen. De opleiding fysiotherapie heb ik gevolgd in Rotterdam en in 1995 heb ik daar mijn diploma
behaald. De eerste jaren heb ik in diverse praktijken werkervaring opgedaan en sinds oktober 1998 ben ik werkzaam bij Fysiotherapie Van Dongen. Na drie jaar heen en weer te hebben gereisd tussen Papendrecht en Spijkenisse, ben ik in 2001 naar
Spijkenisse verhuisd. Sindsdien ga ik op de fiets naar mijn werk en naar de patiënten die ik aan huis behandel. In de afgelopen
jaren heb ik de opleiding tot reïntegratiefysiotherapeut gevolgd en het laatste jaar cursussen voor de beweegprogramma’s.
Nu de verbouwing van de praktijk klaar is en ingericht is met moderne trainingsapparatuur zijn alle voorwaarden aanwezig
om aan de slag te gaan. Het motto van de fysiotherapie is: ‘Leven is bewegen’. Door middel van beweegprogramma’s en de
fysiotherapeutische behandelingen hoop ik er aan bij te dragen dat u bewegen niet alleen als prettig en leuk gaat ervaren, maar dat u ook ervaart dat het een
positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Om zelf in conditie te blijven doe ik aan hardlopen en wielrennen. Een grote wens van me is om deel te
nemen aan de marathon van New York. Naast het sporten houd ik van koken en lekker lang tafelen met familie en vrienden.

Koen van Wagtendonk
Inmiddels ben ik alweer bijna 8 jaar werkzaam in deze praktijk. Na het behalen van mijn VWO heb ik fysiotherapie
gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Daar ben ik in 2000 afgestudeerd. In de tussentijd heb ik verschillende
cursussen gevolgd. Onze praktijk richt zich sterk op de bevolking binnen de wijk. De wijk is samengesteld uit een
mengeling van jong en oud. Dit houdt in dat wij veel verschillende klachten binnen de praktijk zien en behandelen.
Door de opleiding manuele therapie, die ik in 2006 ben gestart, vergroot ik mijn kennis en probeer ik de resultaten
uit wetenschappelijk onderzoek binnen de praktijk toe te passen. Hierdoor verwacht ik dat ik u ook in de toekomst
(binnen de veranderende gezondheidszorg) goed van dienst kan zijn. Mijn hobby’s op sportgebied zijn hardlopen, fietsen en fitness. Door mijn werk en tijdrovende studie heb ik hiervoor niet altijd evenveel tijd. Toch probeer
ik tijd te maken om mijn conditie op pijl te houden. Ik adviseer mijn cliënten dit ook altijd, dus vind ik dat ik zelf het goede voorbeeld moet geven.

Marjolein Verhaaf
Mijn naam is Marjolein Verhaaf. Ik ben 23 jaar en sinds november 2008 werkzaam bij Fysiotherapie Van Dongen. In juli 2007
ben ik afgestudeerd als fysiotherapeute aan de Hogeschool Rotterdam. Aansluitend heb ik een jaar gewerkt in twee ziekenhuizen. Daarna wilde ik toch in een particuliere praktijk aan de slag en zodoende ben ik na verschillende waarnemingen in
Spijkenisse terecht gekomen. Momenteel werk ik als algemeen fysiotherapeute, maar in de toekomst wil ik mij zeker gaan
specialiseren, waarbij manuele therapie en sportfysiotherapie mijn interesse hebben. Verder zal ik zeker cursussen gaan
volgen om mijn kennis op peil te houden en hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan de groepstrainingen die we in de
verbouwde praktijk kunnen gaan geven! In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden in de sporthal om te volleyballen. Daarnaast
houd ik van reizen. Ik heb de afgelopen jaren heel wat landen bezocht, maar vooral van Azië en Afrika zou ik graag nog veel meer willen zien. Ik hoop u snel
eens te zien in de praktijk. Of het nu is voor een behandeling of om gewoon eens te kijken hoe mooi het eindresultaat van de verbouwing is geworden!
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Bewegen is gezond
voor iedereen
Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op de algemene gezondheidstoestand. Lichaamsbeweging
verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, osteoporose, diabetes, dikke darmkanker, angst en depressies.
Daarnaast hebben lichamelijke activiteiten een directe en indirecte invloed op hart- en vaatziekten en
kunnen een gunstig effect hebben op bloeddruk, lichaamsgewicht, het profiel van vetten in het bloed en
het rookgedrag.

U

it onderzoek blijkt dat meer
dan de helft van de Nederlandse bevolking (60%) onvoldoende lichamelijk actief is. Er wordt
geschat dat in Nederland jaarlijks 7000
mensen sterven als gevolg van inactiviteit. De kosten die hieruit voortvloeien
worden berekend op 1 miljard Euro per
jaar. Dat is 2,5% van de totale uitgave aan
de volksgezondheid. Het activeren van
mensen die onvoldoende lichamelijk
actief zijn, kan daarom een belangrijke
bijdrage leveren aan de volksgezondheid.
De fysiotherapeut speelt hierin een sleutelrol. Het beïnvloeden van beweeggedrag
om de gezondheid te bevorderen behoort
immers bij uitstek tot het domein van de
fysiotherapeut.

Beweegprogramma’s
In samenwerking met TNO-Kwaliteit van
Leven en met patiëntenorganisaties heeft
het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) een aantal
beweegprogramma’s ontwikkeld voor

mensen met chronische aandoeningen.
Deze programma’s zijn een aanvulling
op de (individuele) fysiotherapeutische
zorg en stimuleren mensen met een chronische aandoening om toch te bewegen.
Er bestaat niet één beweegprogramma dat
aan allerlei patiënten met verschillende
aandoeningen aangeboden kan worden.
Daarom zijn er voor verschillende aandoeningen beweegprogramma’s op maat
samengesteld. Zo zijn er programma’s
voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Patiënten met artrose;
Patiënten met diabetes mellitus II;
Patiënten met COPD;
Patiënten met osteoporose;
Patiënten met hartaandoeningen.

Deze programma’s richten zich met name
op de nazorg van mensen die aan revalidatieprogramma’s hebben deelgenomen,
om te verhinderen dat ze terugvallen in
een inactieve levensstijl.

De rol van de fysiotherapeut
De kracht van de fysiotherapeut ligt
vooral in het aanbieden van een programma gericht op het structureel veranderen van het beweeggedrag van
mensen. De fysiotherapeut onderscheidt
zich doordat hij/zij gespecialiseerd is in
het begeleiden van mensen met een verminderde belastbaarheid van het bewegingsapparaat van chronisch zieken en
van ouderen. Daarnaast heeft de fysiotherapeut een coördinerende rol. In een
intake kan de fysiotherapeut vaststellen
welke cliënten er in aanmerking komen
voor reguliere sport- en bewegingsactiviteiten, welke cliënten aangepaste
vormen van bewegen nodig hebben en
voor welke cliënten fysiotherapeutische
begeleiding vereist is. Indien nodig vindt
afstemming plaats met andere disciplines.
Voorop staat dat bewegen een vast
onderdeel wordt in uw dagelijks
leven!
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Beweegprogramma’s
COPD
Bij patiënten met COPD staan klachten als kortademigheid, hoesten en vermoeidheid centraal. Uit angst voor kortademigheid bij inspanning hebben deze
patiënten vaak de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de conditie nog verder verslechtert. Speciaal voor
deze patiënten biedt Fysiotherapie Van
Dongen het COPD-beweegprogramma.
Onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt u aan een verbetering van uw
conditie, uithoudingsvermogen en een
toegenomen kwaliteit van leven.

Artrose
Artrose is de meest voorkomende
gewrichtsaandoening van het bewegingsapparaat. Specifiek voor mensen
met artrose geldt dat door beweging een
verdere achteruitgang van het kraakbeen
wordt tegengegaan. Ons beweegprogramma ‘Artrose’ richt zich op het maken
van transfers, het handhaven van een
lichaamspositie, het tillen en dragen van
voorwerpen, lopen/gaan en het nemen
van hoogteverschillen.

Osteoporose
Osteoporose (botontkalking) is een aandoening van het skelet die wordt gekenmerkt door een lage bot(mineraal)dichtheid en een verstoring van de samenhang
van het bot. Het bot is brozer en er is een
hogere kans op een botbreuk. Het
doel van het osteoporose beweeg-

programma is: Het ontwikkelen van een
actieve leefstijl om de botten sterker te
maken en (nieuwe) botbreuken te voorkomen. Het beweegprogramma bestaat
onder andere uit: loopbandtraining,
steps en springoefeningen.

Aspecifieke lage rugklachten
Voor aspecifieke lage rugklachten is geen
medische oorzaak aan te wijzen. Vaak
zijn verkeerde houding en/of bewegingen de oorzaak van de lage rugklachten.
Deze verkeerde houding gaat vaak samen
met een verhoogde spierspanning. Ons
beweegprogramma voor aspecifieke lage
rugklachten is bedoeld om de kwaliteit
van de spieren zodanig te verbeteren dat
zij meer aankunnen tijdens het dagelijks
leven. Het programma bestaat uit het verbeteren van het uithoudingsvermogen en
de spierkracht. Ook worden er spieren
getraind die bepaalde functies kunnen
overnemen of kunnen ondersteunen.

Bewegen voor ouderen
Naarmate u ouder wordt kunt u steeds
meer afhankelijk gaan worden van hulpmiddelen als een stok, rollator of zelfs
rolstoel. Om deze afhankelijkheid te verminderen of zelfs te voorkomen geven
wij de cursus ‘Bewegen voor ouderen’.
Deze cursus bestaat uit oefeningen voor
de soepelheid van de gewrichten, oefeningen voor meer spierkracht en uit stabiliteits- en evenwichtsoefeningen.

Valpreventie
Vallen en de angst om te vallen kunnen
de immobiliteit van ouderen vergroten. Ongeveer 30% van de zelfstandig
wonende ouderen van 65 jaar en ouder
en de helft van verpleeg- en verzorgingshuisbewoners valt ten minste één keer
per jaar. Vallen is de belangrijkste oorzaak van overlijden door een ongeval bij
ouderen boven 65 jaar. Er is veel onderzoek verricht naar de oorzaken van het
vallen bij ouderen, waarbij verminderde
spierkracht van de onderste extremiteiten en een afname van de balans twee
belangrijke componenten zijn die het
risico verhogen. Ons beweegprogramma
‘Valpreventie’ is gericht op het vergroten
van de spierkracht, het verbeteren van de
balans en het verbeteren van het vermogen om activiteiten in het dagelijks leven
zelfstandig uit te voeren.

Diabetes Mellitus 2
75% van de diabeten overlijdt aan harten vaatziekten. Het risico hierop is twee
keer groter dan bij niet-diabeten. De
invloed van bewegen is bij een diabeet
tot op celniveau merkbaar. De insulinegevoeligheid van de cel neemt toe,
waardoor de opname van glucose in de
cel verbetert. Afhankelijk van de duur
en de intensiteit van de inspanning kan
een beweegprogramma door de toename
van de insulinegevoeligheid een vermindering van 30% insulinegebruik en 50%
medicijngebruik mogelijk maken. In dit
beweegprogramma zal plaats zijn voor
de noodzakelijke voorlichting en een
combinatieprogramma van duurtraining
en krachttraining.

Kijk voor meer informatie over onze diverse
beweegprogramma’s op onze website
www.fysiotherapievandongen.nl of vraag
aan één van onze fysiotherapeuten.
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Goed bewegen

Gezamenlijk doel van fysiotherapeut en orthopeed
Snel op de fiets een boodschap halen. Soepel door het verkeer manoeuvreren. In huis even een plintje
schilderen. Fietsen, lopen, bukken, daar denkt u eigenlijk niet bij na. Tot het moment dat u last krijgt
van een zeurende knie, pijn in uw rug of andere lichamelijke klachten… De fysiotherapeut helpt u er in
veel gevallen weer bovenop. Maar wanneer er sprake is van een ernstiger beweegprobleem, dan kan de
orthopedisch chirurg u wellicht van dienst zijn.

O

rthopedisch chirurgen houden
zich bezig met aandoeningen
van het steun- en bewegingsapparaat. Dit kunnen klachten zijn aan
botten (bijvoorbeeld breuken, osteoporose, klompvoetjes en aangeboren
heupdysplasie bij baby’s), gewrichten
(bijvoorbeeld gewrichtsslijtage/artrose,
meniscusproblemen) of aan spieren en
pezen (bijvoorbeeld een spierscheuring
door een ongeval of achillespeesklachten bij sporters). De afwijkingen kunnen
aangeboren zijn of later ontstaan door
een ongeval of ouderdom. Ook reumatische ziekten (jicht en reumatoïde artritis)
kunnen ertoe leiden dat de gewrichtsbeschadiging zodanig is dat een kunstgewricht moet worden geplaatst.

Angst voor bewegen
Dr. Westerink is orthopeed in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Hoewel
zijn patiëntenbestand zeer gevarieerd is,
zorgt de vergrijzing in ons land ervoor
dat veel van zijn patiënten de 65 zijn
gepasseerd. “Velen van hen lijden aan
artrose van heupen en knieën. Dit is een
aandoening waarbij de kwaliteit en in
een later stadium ook de hoeveelheid
kraakbeen vermindert”, licht Westerink
toe. “Lang niet altijd hoeft er geopereerd
te worden. Geruststelling van de patiënt,
het voorschrijven van medicatie en het
geven van de juiste adviezen leveren vaak
al een belangrijke bijdrage aan de behandeling.” Dr. Westerink benadrukt hierbij
het belang van bewegen. “Bewegen is
goed voor iedereen. Maar nog niet ieder-

Dr. J. L. A. Westerink

Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) in samenwerking met TNO en patiëntenorganisaties
heeft ontwikkeld, leren patiënten in een
aantal weken om uit te gaan van wat hun
lichaam wél kan. Zo biedt Fysiotherapie
Van Dongen onder andere beweegprogramma’s voor ouderen, mensen met
lage rugklachten en artrose- en osteoporosepatiënten. Afgestemd op de persoonlijke situatie leert men op een verantwoorde wijze te bewegen en wordt men
aangespoord dit voort te zetten. “Vooral
dit laatste is uitermate belangrijk”, voegt
de orthopeed toe.

Gezamenlijk doel
een is doordrongen van deze noodzaak.
Helemaal wanneer er klachten optreden
is men al gauw geneigd om de handdoek
in de ring te gooien. Men ontwikkelt een
angst om te bewegen. Onterecht overigens, want verantwoord bewegen heeft
een preventieve werking en een positief
effect op allerlei aandoeningen van het
steun- en bewegingsapparaat. Bovendien
kan een eventuele operatie worden uitgesteld en wanneer het toch tot een operatie komt, ondervinden actieve patiënten
betere resultaten en zijn sneller weer op
de been. Het probleem is dat mensen
vaak niet gewend zijn om op een goede
manier te bewegen, waardoor een averechts effect optreedt en de angst om te
bewegen alleen maar groter wordt.

Blijven bewegen
Door de beweegprogramma’s die het

Dr. Westerink en Fysiotherapiepraktijk
Van Dongen maken samen deel uit van
het Netwerk Orthopedie Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. In dit netwerk trachten zij samen met collega orthopeden en
fysiotherapeuten één behandelketen te
vormen die elkaar versterkt. Westerink:
“Goed kunnen bewegen en daarmee
verbetering van de kwaliteit van leven is
immers ons gezamenlijk doel. Samenwerking heeft daarom prioriteit. De door het
KNGF ontwikkelde beweegprogramma’s
leveren hieraan een belangrijke bijdrage.
Fysiotherapie Van Dongen is het met het
aanbieden van deze programma’s één
van de voorlopers in de behandeling van
patiënten met klachten van het steun- en
bewegingsapparaat. Hierdoor kan zij in
belangrijke mate bijdragen aan het welzijn van de patiënten die wij als orthopeden naar hen doorverwijzen.”
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Uitgekiend samenspel
Medicijnen én bewegen als behandeling van COPD

COPD is een aandoening van de longen en luchtwegen. Het staat voor Chronic Obstructive Pulmonary
Diseases (chronische obstructieve longaandoeningen). Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een
ontsteking en bij een ernstige vorm zijn de longen beschadigd. Roken is vaak de belangrijkste oorzaak
van deze beschadiging.

Dr. G. T. Verhoeven

I

n Nederland heeft 2% van alle mensen de diagnose COPD. De ziekte
komt vooral veel voor bij ouderen
(17% van de mensen boven de 80 jaar
heeft COPD). Er komen in Nederland,
net zoals in de rest van de wereld, alsmaar mensen met COPD bij. Volgens
Dr. Gert Verhoeven, longarts aan het
Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, zal
het aantal COPD-patiënten blijven toenemen, zolang de bevolking blijft vergrijzen. “Tenzij”, benadrukt hij, “men
massaal besluit te stoppen met roken.”
Omdat dit laatste een utopie is, zet
Verhoeven zich zoveel mogelijk in voor
zorgverbetering van COPD-patiënten.

Belang van bewegen
Na zijn opleiding tot longarts aan de
Erasmus universiteit te Rotterdam,
promoveerde Verhoeven in 2001 op
het effect van inhalatie-medicatie bij
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COPD-patiënten. Sindsdien zijn er
kleine stapjes voorwaarts gemaakt in
de medicamenteuze behandeling van
COPD-patiënten. Zo is de samenwerking tussen eerste en tweede lijn in
de loop der jaren steeds intensiever
geworden en bestaat er meer en meer
consensus over de behandelmethode.
Een grotere winst is er geboekt in de
niet-medicamenteuze behandelwijze,
welke onder andere bestaat uit longrevalidatie. Verhoeven: “Bewegen speelt
een belangrijke rol in het omgaan met
COPD en het beperken van de klachten. Door lichaamsbeweging verbetert
het uithoudingsvermogen, de spieren
waarmee men ademhaalt worden sterker en benauwdheid vermindert. In de
praktijk blijkt dat COPD-patiënten die
voorheen regelmatig in het ziekenhuis
werden opgenomen vanwege een verergering van hun klachten, na het volgen
van een beweegprogramma niet of nauwelijks meer hoeven te worden opgenomen. Deze opmerkelijke verbetering
is vooral te danken aan de toegankelijker geworden programma’s. In het verleden konden patiënten voor longrevalidatie alleen terecht in het ziekenhuis.
Tegenwoordig spelen ook fysiotherapeuten hierin een belangrijke rol.
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft
in samenwerking met het Astma Fonds,
TNO en de Katholieke Universiteit van
Leuven een COPD beweegprogramma
ontwikkeld dat door steeds meer fysiotherapiepraktijken wordt aangeboden.
Hierdoor kunnen COPD-patiënten ook

in hun directe omgeving terecht voor
longrevalidatie en vervalt de ‘afstandsdrempel’. Patiënten houden het bewegen niet alleen langer vol, maar waarderen bovendien de sociale contacten
tijdens de groepslessen. Soms krijgen zij
hierdoor weer een doel in het leven.”

Samenspel
Verhoeven ziet longrevalidatie dan
ook als een essentieel onderdeel van
de behandeling van COPD-patiënten.
“Maar de mate waarin men kan bewegen is natuurlijk zeer afhankelijk van de
ernst van de longaandoening. Daarom
zal de behandeling altijd een uitgekiend samenspel zijn van medicijnen
en beweging”, licht de longarts toe. Als
adviseur van het Astmafonds streeft hij
er tevens naar om beweeginitiatieven
voor COPD-patiënten steeds meer te
professionaliseren, zodat zorgverzekeraars bereid zijn deze initiatieven zoveel
mogelijk te vergoeden. Hierin werkt hij
nauw samen met fysiotherapeuten.

Zorgverbetering
Als longarts maken COPD-patiënten
bijna 80% uit van zijn patiëntenbestand. Daarom ziet Dr. Gert Verhoeven
het als zijn taak om zoveel mogelijk bij
te dragen aan de zorgverbetering voor
COPD-patiënten. Hij is blij dat fysiotherapeuten ook een deel van deze taak
op zich hebben genomen en weet zeker
dat zijn collega longartsen dit zullen
beamen. “Iedere COPD-patiënt die we
hiermee in beweging krijgen én houden is er één.”

Lichaamsbeweging:
Effectief ‘medicijn’ in reumatologie

Volgens de laatste peilingen hebben ruim 2,3 miljoen Nederlanders 1 of meerdere vormen van reuma.
Dat is 1 op de 5 mensen in ons land. De meest bekende vorm van reuma is reumatoïde artritis (RA).
Dit is een vorm van ontstekingsreuma.

D

e meest voorkomende vorm
van reuma is artrose: meer
dan 1.200.000 Nederlanders
hebben deze vorm van reuma, waarbij
het kraakbeen tussen de gewrichten
verslechtert en soms zelfs verdwijnt.
De gevolgen zijn pijnlijk en kunnen
invaliderend zijn. Het is een groot
misverstand dat artrose geen reuma is
en dat artrose ‘gewoon maar slijtage’
is. De oorzaken van artrose zijn
grotendeels nog onbekend.

Medicijn tegen artrose
Door de vergrijzing neemt het aantal
artrosepatiënten enorm toe. Voor de
behandeling is echter nog geen effectieve medicatie op de markt. Vooralsnog beperkt medicatie zich tot
pijnstilling. Dr. Weel, reumatoloog
aan het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, pleit daarom voor veel bewegen. Bewegen zou zelfs gelijkwaardige
resultaten bereiken als pijnstillende
medicijnen en verdere bewegingsbeperking voorkomen. Dr. Weel: “Het
Artrose beweegprogramma van het
Koninklijke Nederlandse Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) biedt de
patiënt een handreiking om met de
juiste adviezen te gaan bewegen. Na
afloop van dit programma zou de patiënt in staat moeten zijn het bewegen
zelf voort te zetten. Al dan niet in een
sportcentrum.” Omdat onderzoek
naar effectieve medicatie nog wel 10
jaar kan duren, zet dr. Weel zich actief
in als docente van de cursus ‘Beweegprogramma Artrose’ voor fysiothera-

peuten. “Op die manier hoop ik steeds
meer fysiotherapeuten enthousiast te
krijgen voor dit programma, zodat we
samen de grote toestroom van patiënten het hoofd kunnen bieden.”

Botten sterk door beweging
Dr. Weel promoveerde in 2001 op
‘Skelet en genetische factoren van
osteoporose’. Jaarlijks melden zich
zo’n 83.000 patiënten met botbreuken
veroorzaakt door osteoporose, ofwel
botontkalking. Lang niet altijd werd de
link gelegd met osteoporose. Terwijl
een vroege diagnose en de juiste medicatie het aantal botbreuken al in het
eerste jaar met 50 tot wel 70% reduceert. Op de fractuurpoli in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam krijgen
patiënten die op de eerste hulp binnenkomen met een botbreuk en ouder
zijn dan 50 jaar om die reden standaard een screening. Als reumatoloog
houdt dr. Weel zich met name bezig
met de medicamenteuze behandeling van osteoporose, maar zij onderkent ook in dit geval de belangrijke
rol van lichaamsbeweging, zowel in
het voorkomen als in het behandelen
van osteoporose. “Botten blijven sterk
door gebruik. Als botten minder belast
worden, bijvoorbeeld bij het ouder
worden, dan treedt botontkalking
(osteoporose) op. Dit proces speelt
zich ook af bij astronauten die tijdens
een ruimtevlucht in gewichtloosheid
verkeren. Het beweegprogramma dat
het KNGF voor osteoporose ontwikkelde, is bewezen effectief. Door spier-

Dr. A. E. A. M. Weel

versterking en valpreventie kunnen
botbreuken worden voorkomen en
verder botverlies worden tegengegaan.”

Belang voor reumatologie
Naast patiënten met artrose en osteoporose, ziet dr. Weel ook patiënten met
aanverwante aandoeningen, zoals reumatoïde artritis (gewrichtsontsteking),
ziekte van Bechterew (ontsteking van
de wervelkolom) en fibromyalgie
(wekendelenreuma) op haar spreekuur. Voor deze aandoeningen worden
specifieke beweegprogramma’s nog
relatief weinig aangeboden. Volgens dr.
Weel zou uitbreiding hiervan een doel
moeten zijn voor de toekomst, want
ook voor deze aandoeningen geldt dat
er niet altijd effectieve medicatie voorhanden is, waar lichaamsbeweging dat
wel is.
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Voorkomen is beter
dan genezen
Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt in Nederland steeds verder toe. De belangrijkste
oorzaak hiervan is de vergrijzing, maar ook ongezond gedrag, zoals roken en te veel eten, speelt een
belangrijke rol.
deze categorie patiënten. “Bijvoorbeeld
bij patiënten met suikerziekte worden
alleen nog de moeilijke en acute gevallen doorverwezen naar de specialist”,
licht Verhaart toe.

Dr. R. V. E. Verhaart

I

nspelend op deze actualiteit kent
één van de nascholingsprogramma’s voor huisartsen dit jaar het
thema ‘Lifestyle en bewegen’, waarbij
ingegaan wordt op de vragen: Hoe krijg
ik mijn patiënten in beweging en hoe
stimuleer ik verandering in lifestyle?

Praktijkondersteuners
Om een antwoord te kunnen bieden op
deze vragen heeft dr. Verhaart de hulp
ingeroepen van praktijkondersteuners.
Dr. Verhaart is ruim 25 jaar huisarts
in Spijkenisse. Ook hij merkt een toename in het aantal chronische patiënten dat zijn praktijk bezoekt. Vanuit
kostenoverwegingen en het gemak
voor de patiënt is het huidige zorgstelsel erop gericht dat de huisarts primair
verantwoordelijk is voor de zorg aan
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Om de huisartsen hierin wat te ontlasten zijn er praktijkondersteuners in het
leven geroepen. Hun takenpakket richt
zich specifiek op de zorg voor mensen
met een chronische ziekte (zoals diabetes, hart- en vaatziekten en Astma/
COPD). Verhaart: “In onze praktijk zijn
drie praktijkondersteuners werkzaam.
Zij hebben hiervoor een HBO-opleiding
gevolgd en zijn tevens gespecialiseerd
in het geven van voorlichting. De praktijkondersteuners kunnen meer tijd vrij
maken voor een consult en werken volgens vaste protocollen. Hierdoor krijgt
de patiënt kwalitatief goede zorg en
hebben wij als huisartsen meer tijd voor
andere patiëntgerichte taken. Waar ik
deze patiënten voorheen nog zo’n vier
keer paar jaar zag, is dit dankzij onze
praktijkondersteuners gereduceerd tot
één keer per jaar. Het voordeel is bovendien dat de praktijkondersteuner zich
louter richt op de primaire klacht. Bij
een bezoek aan de huisarts is men gauw
geneigd om te vragen ook even naar dit
of dat te kijken.”

Leefstijl
“De eerste stap in het behandelen van
chronische patiënten is altijd gericht
op leefstijl. Zo wordt diabetes type 2

(Ouderdomssuiker) veelal veroorzaakt
door overgewicht en weinig beweging.
Ouderdomssuiker kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen worden door
er een gezonde leefstijl op na te houden, dus gezond eten en voldoende
bewegen. COPD-patiënten hebben
vaak weinig baat bij medicatie, maar
een verandering van leefstijl (Stoppen
met roken!) kan een groot verschil
maken. Een gebrek aan motivatie
vormt vaak een belemmering. De praktijkondersteuners zijn erin getraind
om gedragsverandering te bewerkstelligen. Het is belangrijk dat patiënten
zich realiseren dat zij zelf iets aan hun
klachten kunnen doen. De hiervoor op
maat gemaakte beweegprogramma’s bij
lokale fysiotherapeuten werken drempelverlagend, omdat patiënten in hun
eigen omgeving direct met onze adviezen aan de slag kunnen”, aldus de huisarts.

Preventie
Dr. Verhaart verbaast zich erover dat bij
de bouw van nieuwe fitnesscentra de
grootste ruimte gereserveerd wordt voor
de parkeerplaats en dat men tegenwoordig met de auto naar de brievenbus
gaat. “Ga fietsen”, spoort hij aan. “Op
tijd beginnen met bewegen, voorkomt
een hoop ellende.”
“Bewegen zou een vast deel moeten
uitmaken van uw dagelijks leven en…
moet vooral leuk zijn!”

De keuze van
de apparatuur
N

a lang zoeken en zorgvuldig overwegen zijn wij erin
geslaagd om een uitgekiend
pakket oefenfaciliteiten voor u samen
te stellen, waar u snel en eenvoudig aan
een verbetering van uw kwaliteit van
leven kunt gaan werken. Zo is er voor
de krachtapparatuur gekozen voor de
Circuit line van Life Fitness. Eenvoudig ogende apparaten waar u als eerste
aan de ingroei van nieuwe bloedvaten
(revascularisatie) kunt gaan werken
waarna uw maximale kracht op een
verantwoorde manier verbeterd kan
gaan worden. Op H. de Lintweg 2 staan
5 krachtoefenapparaten voornamelijk
voor de bovenrug en schouder-/armspieren. De apparatuur op nummer
6 is meer gericht op de lage rug- en
beenspieren. Hiernaast zal er gewerkt
worden met ander materiaal als Thera
Band, gewichten, de Exotrainer en de
Ab trainer (buikspieren) enz. enz.

Cardio-apparatuur
Voor het bewegen op de Cardio-apparatuur is gekozen voor de Tunturi-lijn. Op

nummer 2 staan een Reha-loopband,
een crosstrainer en een fietsergometer
en op nummer 6 kunt u zich uitleven
op een roeiapparaat, een loopband en
twee fietsergometers. De fietsen zijn
allemaal voorzien van een lage instap
zodat een ieder met een beperking aan
de benen of na een operatie zonder problemen kan opstappen. Op elk van deze
apparaten kan zowel met als zonder
borstband geoefend worden. Middels
de borstband of via de sensoren op de
handvaten is uw hartslag te controleren
tijdens de belasting van de oefeningen.

Hierdoor traint u zo functioneel mogelijk op reflexniveau (handhaven van uw
evenwicht tijdens de ‘afleiding’ c.q. uitvoering van een andere taak).

Oefenmaterialen
Naast een goede beweeglijkheid, voldoende kracht en een goed uithoudingsvermogen, zullen wij veel aandacht
besteden aan stabiliteits- en evenwichtstraining. Hier gebruiken wij allerlei
oefenmateriaal voor zoals balansoefeningen op een baksteen, step, een zachte
balansmat, verschillende oefentollen en
Sissel discus waarop men tevens thuisoefeningen kan blijven doen. Tevens
zijn wij in het bezit van de Cogni-train.
Een concept waarbij door middel van
dubbeltaken (tegelijkertijd uitvoeren
van meerdere taken) de stabiliteits-/
evenwichtstraining plaats kan vinden.

Individuele basis
Al het groot en klein materiaal staat ter
uw beschikking en zal in de verschillende trainingsconcepten afhankelijk
van uw aandoening en indicatie worden
ingezet op een specifieke en individuele
manier. Door gebruik te maken van de
twee adressen en oefenzalen van 40 m2
gaan wij werken op individuele basis of
met kleine groepjes van gemiddeld 5
cliënten. Op deze manier kan de begeleidende fysiotherapeut goed aandacht
besteden aan uw begeleiding.
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Snel weer in beweging met
Fysiotherapie van Dongen
Neem gauw een kijkje in onze
compleet vernieuwde praktijk!
Fysiotherapie

Manuele therapie

Beweegprogramma’s

Werken
aan herstel

Verbeteren van
gewrichtsbewegingen in
het hele lichaam

Speciaal ontwikkeld voor
mensen met een chronische
aandoening

Fysiotherapie Van Dongen
H. de Lintweg 2
3201 EK Spijkenisse-Centrum
T 0181-624930
F 0181-624812
E info@fysiotherapievandongen.nl
I www.fysiotherapievandongen.nl

