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Beste FysioSporters,
Een nieuwe nieuwsbrief voor u, met in deze zomerse
editie de volgende onderwerpen:
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o Apparatuur sportzaal
o Nieuw FysioSport thema
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o Afwezigheid Karin Kruyt
o Huwelijk Paul de Geus
Mulligan therapie
Voor u gelezen!
Dry Needling
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Fijne zomer!

Algemene mededelingen
FysioSport zomerstop
De zomerstop zal in de middelste 4 weken van de basisschool
zomervakantie zijn, te weten van zondag 28 juli t/m zaterdag 24
augustus.

De FysioSport lessen van Karin worden zoveel mogelijk intern
opgevangen. Voor de oncologische revalidatie en
oedeemtherapie is Linda de Vries de tijdelijke vervangster van
Karin. Linda had tot afgelopen januari haar eigen praktijk in
Katwijk en werkt momenteel als freelance fysiotherapeute met
als specialisatie oncologische revalidatie en oedeemtherapie.

Huwelijk Paul de Geus
Apparatuur sportzaal
In april is er weer jaarlijks onderhoud aan de apparatuur in de
sportzalen gedaan. Eén van de pulleys op de Merendonk is blijvend
wat instabiel, daar is niks meer aan te doen. Wij houden het in de
gaten, zodat er nog wel veilig en prettig mee gewerkt kan worden.
Ook zijn er onderdelen van de crosstrainer op de Merendonk
vervangen waardoor deze weer als nieuw is. Verder loopt alles
weer zo goed als mogelijk is.

Nieuw FysioSport thema
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw FysioSport thema
voor in de lessen. Meer hierover binnenkort.

Brief AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Deze brief is als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd.

Afwezigheid Karin Kruyt
Karin is vanwege rugproblemen helaas langere tijd
uitgeschakeld.

Voor wie het nog niet wist. Op 19 april jl. is Paul in het
huwelijk getreden met Miriam. Wij wensen ze heel veel geluk
samen!

Mulligan therapie
Door Paul de Geus en Gealien Plantinga

Waarom dit stukje?
Gealien Plantinga en Paul de Geus hebben vorig jaar deze
cursus van driemaal twee dagen in Utrecht gevolgd. Inmiddels
hebben zij dit uitgebreid in de praktijk kunnen toepassen en
kunnen integreren in hun behandeling.
Wat is het?
Mulligan therapie is een milde vorm van manuele therapie.
Het onderscheidt zich onder andere door een geheel eigen
jargon, zoals bijvoorbeeld MWM’s – wat staat voor:
Mobilisations with Movements. De technieken van deze
therapie staan grotendeels in het teken van mobiliseren van
gewrichten in functie, dus tijdens beweging, en zonder pijn.
Hierbij vraagt de therapeut de patiënt om een beweging uit te
voeren, terwijl de therapeut het gewricht of de spier bijstuurt
waardoor deze de goede beweging weer kan opslaan in het
“geheugen” zonder pijn.

Wie heeft het concept bedacht?
Brian Mulligan is een Nieuw-Zeelandse manueel therapeut die
zijn eigen behandelmethode binnen het vakgebied heeft
ontwikkeld. Hij heeft zijn eigen ervaringen verwerkt tot een
zeer praktische manier van behandelen. Brian Mulligan gaf
regelmatig lezingen op internationale congressen en
bijeenkomsten maar is inmiddels 85+ – wel is hij nog steeds
actief in de vakgroep organisatie van Nieuw-Zeeland. Helaas
was hij niet zelf bij de cursus aanwezig, maar we hebben zijn
manier van werken uitgebreid op videomateriaal kunnen
bekijken. Het leuke van zo’n cursus is dat je in de
cursusgroep elkaars echte klachten gaat behandelen en
daarmee meteen merkt of het werkt of niet. Wij waren direct
enthousiast, omdat tijdens de cursus al bleek dat het echt
werkt!
In de praktijk
In de praktijk is het Mulligan Concept zeer goed toepasbaar.
De ‘klassieke’ manuele technieken (ook wel manipulaties
genoemd) kunnen niet altijd toegepast worden en dan is de
manuele therapie volgens Mulligan een goed alternatief. De
technieken van het Mulligan concept zijn toepasbaar bij
mensen van alle leeftijden (kinderen en ouderen), ook in
combinatie met bepaalde aandoeningen (botontkalking) en bij
laag belastbare mensen (met bijvoorbeeld chronische
pijnklachten).

Voorbeeld is iemand die bekend is met artrose (slijtage) en
het gewricht gaat opeens veel meer pijn doen (bijvoorbeeld na
vallen of stoten). Je kunt dan met Mulligan het gewricht weer
beter laten sporen en de pijnklachten verminderen. De artrose
verdwijnt er natuurlijk niet mee, maar de pijnklachten worden
wel veel minder.
De tape technieken van Mulligan zijn inmiddels zelfs zo
succesvol dat deze binnen de topsportwereld veelvuldig
toegepast worden. Let maar eens op bij de Tour de France,
daar zie je wielrenners regelmatig fietsen met een knie of
enkel tape van Mulligan. Dus voor sportblessures is dit ook
een goede manier om de geblesseerde spier zo pijnvrij
mogelijk te laten herstellen en zo snel mogelijk weer aan de
slag te kunnen!

Voor u gelezen!
Door Wilbert Nieuwenhuys

VET belangrijk. Feiten en fabels over voeding, vetverbranding
en verborgen dikmakers. Een aanstekelijk en belangrijk boek
dat je ideeën over vet voor altijd zal veranderen.
Vet is een cruciaal onderdeel van je lichaam. Het maakt
hormonen, communiceert met je hersenen en levert energie.
Hoewel je zonder vetweefsel niet zou kunnen leven, bestaan
er over dit orgaan – ja, vet is een orgaan – veel vooroordelen.
Overgewicht en obesitas vormen wereldwijd een groot
probleem, maar in tegenstelling tot wat menigeen denkt, zijn
te veel eten en te weinig bewegen lang niet de enige
oorzaken daarvan. De werking van ons vet is vele malen
complexer. In dit verhelderende en onderhoudende boek
behandelen dr. Mariëtte Boon en prof. dr. Liesbeth van
Rossum de laatste wetenschappelijke inzichten over
lichaamsvet en (over)gewicht. Ook brengen ze de vele
factoren in kaart die hierop van invloed zijn: van slaap tot
stress en van erfelijke aanleg tot medicijngebruik, en tal van
andere verborgen dikmakers. VET belangrijk laat zien hoe vet
écht werkt en is een must read voor iedereen die wil weten
hoe je op een slimme en effectieve manier een gezond
gewicht kunt bereiken én behouden.

Dr. Mariëtte Boon (1988) is internist in opleiding in het Leids
Universitair Medisch Centrum en promoveerde in 2014 cum
laude met haar onderzoek naar bruin vet, ‘goed vet’ dat
bijdraagt aan de verbranding. Professor Liesbeth van Rossum
(1975) is internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in
Rotterdam en medeoprichter van het Centrum Gezond
Gewicht. Ze is eveneens cum laude gepromoveerd en is
internationaal expert op het gebied van obesitas en
stresshormonen.

Dry Needling als behandeling voor
spierklachten
Door Wilbert Heijn

Dry Needling is een behandelmethode waarbij
gebruikgemaakt wordt van naalden die in de spier gebracht
worden. Het gaat hierbij niet om injecties. Dry Needling kan
helpen bij het oplossen van klachten veroorzaakt door
triggerpoints. Triggerpoints zijn pijnlijke en verharde plekken
in een spier. De behandeling is gericht op het ‘uitschakelen’
van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken met het
naaldje worden deze punten gevonden en gedeactiveerd.
Daarna raken de spieren snel en langdurig ontspannen. De
fysiotherapeut zal vaak meerdere spieren behandelen. Het
inbrengen van de naald in de huid zult u niet of nauwelijks
voelen. Vervolgens zal de fysiotherapeut de naald langzaam
de spier in brengen. Het aanprikken van de triggerpoint kan
tot een twitch response leiden (kortdurende reflexmatige
aanspanning van de spier) wat gepaard kan gaan met een
kortdurend krampgevoel.
Dry Needling wordt in onze praktijk op dit moment door 3
behandelaars uitgevoerd. Wilbert Nieuwenhuys en Jan Visser
doen dit al langer.

Sinds kort heeft ook Wilbert Heijn de cursus in Domburg voor
Dry Needling gehaald en gebruikt hij dit als aanvulling op zijn
behandelingen. Deze methode is een onderdeel van een
reguliere fysiotherapiebehandeling. Indien u aanvullend
verzekerd bent, vallen in principe ook de kosten voor Dry
Needling hieronder. Alle informatie over Dry Needling is te
vinden op www.dryneedlingleiden.nl

Film Stichting Fitkids – Endemol
Door Jorine Fitié

Op donderdag 6 juni was de sportzaal op de Merendonk het
decor van een heuse filmset! De promotiefilm voor Stichting
Fitkids is hier opgenomen door Endemol.

Fitkids is een speciaal fitness- en oefenproject voor kinderen
van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of
langdurige aandoening. Er wordt getraind onder professionele
begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut.

Een belangrijk doel van Fitkids is om de kinderen een nieuwe
‘lifestyle’ aan te meten waarbij veel bewegen vanzelfsprekend
is en vooral ook heel plezierig. Fitkids is geen vervanging van
fysiotherapie. Het leert het kind dat het, ondanks zijn
beperking of ziekte, gewoon mee kan doen aan activiteiten en
sport.
Naast kleine rolletjes voor Marloes (kinderarts) en Jorine
(fysiotherapeute) waren de echte hoofdrollen voor een aantal
kinderen. Het was een hele intensieve, sportieve,
enerverende en spannende dag!

De film zal op diverse social media te vinden zijn, maar is in
ieder geval binnenkort te zien op onze website
www.fysiozwanenzijde.nl en op de website van Fitkids
www.fitkids.nl.

Artrose beweeggroepen
Door Jan Bram Visser

In september beginnen we op vestiging de Merendonk een
nieuwe trainingsgroep voor mensen met pijnklachten van
knieën en/of heupen, waar vermoedelijk artrose de oorzaak
van is. Zoals wellicht bekend, artrose is het geleidelijk
verdwijnen van de gladde kraakbeenlagen aan de binnenkant
van een gewricht. Dit kraakbeen dient als glijlaag tussen de
botten zodat bewegingen soepel verlopen. Met artrose zullen
gewrichten steeds stroever gaan bewegen. Op den duur
wordt het gewricht ook pijnlijk, zodat men uiteindelijk nog
maar met de grootste moeite kan lopen. Fietsen daarentegen
kunnen mensen met artrose in de heupen of knieën nog
aardig lang volhouden, omdat het lichaamsgewicht
grotendeels op het fietszadel rust. De knieën en de heupen
worden zo een stuk minder belast. Helaas, bij
voortschrijdende artrose zal ook dit na verloop van tijd niet
meer lukken.

Wat houdt de training in voor mensen met artrose? Het gaat
om oefeningen waarbij enerzijds de algemene conditie
getraind wordt. Dit is belangrijk omdat mensen met pijn steeds
minder gaan bewegen, waardoor hun conditie afneemt. Het
lichaamsgewicht neemt dan meestal toe en men krijgt kans op
hart- en vaatziekten, diabetes en andere aandoeningen.
Anderzijds worden de beenspieren getraind om verzwakking
tegen te gaan. Dit wordt op zo’n manier gedaan dat de pijn
niet erger wordt. Ten derde gaan we ook oefeningen doen om
de beweeglijkheid van het gewricht goed te houden of te
verbeteren. Lopen met een verstijfde knie of heup gaat de
situatie er niet beter op maken. Men gaat anders lopen, met
vaak vervelende gevolgen voor de rug. Daarnaast is het veel
bewegen van de gewrichten belangrijk voor de smeervloeistof
die er binnenin zit. In ieder gewricht bevindt zich, naast het
kraakbeen, een glibberige vloeistof die ook bijdraagt aan
soepel bewegen én aan het voeden van het kraakbeen wat er
nog wél zit. Hoe minder men beweegt, des te minder
smeervloeistof wordt er aangemaakt, waardoor de kwaliteit
van het gewrichtskraakbeen nóg sneller achteruitgaat. Het
kraakbeen wat verdwenen is krijgt men niet meer terug, maar
met een gerichte aanpak middels gedoseerd trainen, kunnen
we het resterende kraakbeen nog redden of het proces van
artrose vertragen.

In Utrecht is men overigens begonnen artrotische knieën
gedurende 6 weken uit elkaar getrokken te houden, middels
een operatief aangebrachte stellage rond het kniegewricht. Dit
lijkt het aangedane kraakbeen te doen herstellen! Helaas
geldt dit (voorlopig) alleen voor mensen onder de 65 jaar. Laat
nou net de grootste groep mensen met artrose bóven de 65
jaar zijn! Bovendien kan deze behandeling alleen met knieën.
Het trainingstraject bij ons duurt 3 maanden, met twee keer
per week een uur trainen. In die tijd kan men ervaren of het
helpt of niet. Zo ja, dan kan men besluiten om verder te gaan
in een FysioSportgroep of zelf naar een sportschool te gaan.
Hoe er getraind moet worden is dan wel duidelijk.

De kosten voor deze beweeginterventie vallen buiten de
basisverzekering van de deelnemers en komen voor eigen
rekening. In sommige gevallen is er via de eventueel
aanwezige aanvullende verzekering wel (deel)vergoeding
voor deze interventie, aangezien wij gecertificeerd zijn als
praktijk voor de beweeginterventie van het KNGF. Deze wordt
landelijk door de zorgverzekeraars geaccepteerd als “best
practice” bij artrose. De intakeprocedure, alsmede één of
meerdere individuele trainingssessies voor het opstellen van
het trainingsprogramma, worden wel volledig vergoed vanuit
de basisverzekering. Aan het einde van de beweeginterventie
zal de huisarts via zorgmail geïnformeerd worden over het
beloop en resultaten van de beweeginterventie van de
deelnemende patiënt.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij onze praktijk,
via e-mail info@fysiozwanenzijde.nl of bellen naar
071- 5215568 en vragen naar Jan Visser.

Leiden marathon
Door de redactie

Ook Wilbert Nieuwenhuys heeft dit jaar weer deelgenomen
aan de Leiden marathon. Het was alweer zijn 12de marathon.
Ondanks dat het voor een marathon best wat aan de warme
kant was, heeft hij de marathon weer lekker uitgelopen in een
mooie tijd.

Voor de 6de keer hebben een aantal kinderen van Fitkids
Leiden meegedaan aan de Corpus Kidsrun van de Leiden
Marathon. Tijdens de Fitkids les hebben alle kinderen goed
geoefend in de weken voorafgaand aan de marathon. Op
zondag 19 mei deden 7 kinderen van Fitkids Leiden mee aan
de 2,1 kilometer durende marathon. Na een gezamenlijke
warming-up bij de Pieterskerk, liepen we naar de start op de
Breestraat. Om 12.30 gingen we van start. De kids hebben
stuk voor stuk een topprestatie neergezet. Ze hebben heel
goed gelopen en doorgezet. We zijn heel erg trots op ze!

Wilbert had dit keer als trainingsmethode een nieuwe
methode gebruikt, om uit te proberen. Deze nieuwe methode
is gebaseerd op veel trainen in je marathontempo, maar dan
niet meer dan maximaal 14 km. Deze methode staat
beschreven in het boekje “De marathon revolutie”.
Het grote voordeel en het grote verschil met andere methodes
(waar je veel meer kilometers moet lopen tijdens de
trainingsperiode) is, dat je bij deze methode weinig kans hebt
op vervelende blessures.

Wilbert heeft in deze periode inderdaad geen blessures
opgelopen tijdens de trainingen, maar heeft wel ervaren dat
het trainen van langere afstanden tijdens reguliere
trainingsschema’s het voordeel geeft dat je vanaf 30 km meer
op snelheid kan blijven lopen. De kilometers vanaf 30 t/m 42
waren dan ook extra zwaar. Wel merkte Wilbert op, dat de
herstelperiode na deze marathon veel korter was dan na een
marathon waarbij trainingsschema’s gevolgd worden waarbij
met veel meer kilometers getraind wordt.

Onze praktijk werkt al een aantal jaren samen met
Runnersworld Leiden. Runnersworld Leiden is gevestigd in
hartje centrum. Een mooie winkel, opgesplitst in een damesen herenafdeling met een loopbaan voor uitgebreide
videoanalyses. Aanmeten van schoenen is een vak apart.
Deskundig personeel is één van hun sterke ijzers want met
Peter en Carola (zie foto!) mogen zij spreken van een
deskundig team. Zij zijn zelf ook fanatieke lopers, dus zij
weten waar zij het over hebben. Zij beschikken over diverse
connecties op het gebied van verenigingen, podologen en zo
ook onze praktijk voor fysiotherapie. Niet alleen schoenen zijn
bij hen belangrijk maar ook de kledingcollecties.

Mooie en functionele merken voor dames en heren en
overzichtelijk gepresenteerd. De extra accessoires inclusief
sportvoeding maken de winkel compleet. Regelmatig heeft
onze praktijk overleg met deze winkel om samen met de
patiënt te kijken welke schoenen en eventuele aanpassingen
het beste zijn om aan te schaffen om zodoende de kans op
blessures te voorkomen. Daarnaast verzorgt Wilbert
Nieuwenhuys in de praktijk de (hard)loopanalyses en advies
m.b.t. hardlooptechniek. Met een goede hardlooptechniek
neemt de kans op het ontwikkelen van blessures duidelijk af
en kunnen de hardloopprestaties zich positief verbeteren.

10 leuke sportoefeningen voor
buiten
Door Francis van Iterson

Veel mensen sporten in de sportschool. Een goede manier
om je conditie op peil te houden en om veel calorieën te
verbranden. Maar als het mooi weer is, waarom dan niet
lekker naar buiten?
Sporten in een natuurlijke omgeving is goed voor lichaam en
geest. Het is ook nog eens leuk om te doen, zowel alleen als
met anderen. Als je buiten bent vang je veel meer daglicht op
en bij lekker weer ook nog eens veel zonlicht. Hiermee houd
je je vitamine D goed op peil. Je bent hierdoor beter
beschermd tegen allerlei ziektes. Hieronder volgen
verschillende sportoefeningen die je goed buiten kunt
beoefenen, bijvoorbeeld tijdens de FysioSport zomerstop!
1. Wandelen
Wandelen is een sportoefening die makkelijk buiten te
beoefenen is en goed is voor je hele lichaam. Omdat
wandelen een natuurlijk beweging is heb je minder kans op
blessures. Met wandelen belast je je gewrichten minimaal.
Wanneer je een lange tijd niets hebt gedaan op sportief
gebied is wandelen een prima manier om weer in conditie te
komen.

2. Hardlopen
Naast wandelen is hardlopen – mits juist uitgevoerd – ook een
goede sportoefening voor het hele lichaam. Hardlopen is bij
uitstek buiten te beoefenen. Als je nog nooit echt hebt
hardgelopen dan is het wel van belang om een goed
trainingsschema te volgen. Omdat je bij hardlopen veel meer
je lichaam en je spieren belast is het belangrijk om op een
verantwoorde manier te beginnen met hardlopen.
3. Borstspieroefeningen
Eén van de beste sportoefeningen om je borstspieren te
trainen is opdrukken. Het is wel een zware oefening, maar er
zijn buiten genoeg mogelijkheden om deze oefening
makkelijker te maken. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een
picknicktafel. Wanneer je je handen op de rand van deze tafel
plaatst en een stukje naar achteren stapt zodat je voeten een
stukje van de tafel staan, kan je deze oefening makkelijk
uitvoeren.
4. Oefeningen voor het uithoudingsvermogen
Tijdens het wandelen of hardlopen kan je een kleine
sportoefening uitvoeren om je uithoudingsvermogen te
trainen. Je hebt hiervoor een stoeprand nodig. Wanneer je
deze hebt gevonden tik je met je voeten om en om de
stoeprand aan. Houd dit ongeveer een minuut vol en tik in
deze minuut de stoeprand zo vaak mogelijk aan.
Je mag er best even van buiten adem raken.

Loop of wandel daarna weer door en probeer deze oefening
nog een paar keer te herhalen.

5. Beenspieroefeningen
Wanneer je buiten aan het sporten bent en je komt onderweg
een bankje tegen is dit een goede gelegenheid om even de
beenspieren te trainen. Ga met je rug naar het bankje staan
en strek je armen vooruit. Ga vervolgens rustig op het bankje
zitten en sta ook rustig weer op. Wanneer je deze workout 10
tot 15 keer herhaalt dan heb je meteen snel je beenspieren
getraind.
6. Nog meer beenspieroefeningen voor buiten
Daarnaast zijn er ook verschillende sportoefeningen om je
beenspieren te trainen, waarbij je een bepaalde vorm van
sport gaat beoefenen. Voorbeelden hiervan zijn skeeleren,
schaatsen, wielrennen of gewoon fietsen.

Allemaal leuke sporten die je buiten kunt uitvoeren en ook
goed met iemand of een groepje samen kunt doen.
7. Buikspieroefeningen
Wanneer het vet rond je buik je in de weg zit zijn oefeningen
voor je buikspieren de enige optie. Zo krijg je je buik weer plat
en strak. Het is bij buikspieroefeningen van belang dat je ze
zo langzaam en zo intensief mogelijk uitvoert. Alleen dan krijg
je het gewenste effect. Een eenvoudige oefening is het
aanspannen van je buikspieren. Dit kan je overal doen.
Probeer als je aan het wandelen bent veelvuldig en dan ook
met alle kracht die je hebt je buikspieren aan te spannen. Dit
is een goed begin.
8. Crunches
Daarnaast zijn er ook nog zwaardere sportoefeningen voor je
buikspieren. Zoek buiten een lekker stukje gras op waar je op
kunt liggen. De zwaardere oefeningen heten ‘crunches’. Je
gaat hierbij op je rug liggen en je zet je voeten plat op de
grond. Trek vervolgens je benen omhoog in een hoek van
ongeveer 90 graden. Kruis je armen dan over je borst en houd
je ellebogen naar buiten gericht. Vervolgens til je je
bovenlichaam een stukje omhoog en houd deze houding één
of twee seconden vast. Zak daarna langzaam weer terug.
Herhaal deze oefening een aantal keren. Wanneer je deze
oefening vaker doet zal je merken dat je steeds meer
‘crunches’ kunt doen.

9. Nog meer buikspieroefeningen voor buiten
Wanneer je in het bos loopt en je komt een mooie stok tegen
is dit ook een goed hulpmiddel voor een buikspieroefening.
Zoek een bankje op en ga daarop zitten. Je legt dan de stok
op je schouders en pakt hem dan met beide handen zo ver
mogelijk uit elkaar vast. Daarna draai je je schouders
langzaam naar rechts en naar links. Zorg ervoor dat alle
kracht bij het draaien vanuit je buikspieren komt.
10. Rugspieroefening
De laatste spiergroep die je goed met sportoefeningen buiten
kunt trainen zijn je rugspieren. We zitten tijdens ons werk
vaak voor de computer of in de auto. Het is dan van belang
om sterke rugspieren te hebben. Zo voorkom je rugklachten.
Zoek tijdens het wandelen of fietsen een lekker stukje gras
op. Ga op je buik liggen met je armen langs je zij. Til daarna
je armen, hoofd en benen een klein stukje op. Druk als het
ware je buik in de grond. Je buik bolt hierbij een beetje op.
Doe deze oefening rustig en forceer niets.
Zo zie je dat buiten sporten helemaal niet moeilijk hoeft te zijn.
Dus laat je inspireren door bovenstaande sportoefeningen.
Verminder zo je stress en verbeter je conditie door meer tijd
actief in de buitenlucht door te brengen!

Een fijne zomer!
Wij wensen u namens ons team een hele fijne zomer!
Natuurlijk ook namens Elly, Karin en Paul, die helaas niet
aanwezig konden zijn bij dit fotomoment.

