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Algemene mededelingen
Dochter voor Jorine Fitié
Op 15 augustus jongstleden is Jorine, onze
kinder- en longfysiotherapeute, trotse
moeder geworden van dochter Jinte. Alles
gaat goed en inmiddels is Jorine alweer aan
het werk!

Vertrek Paul de Geus
Paul heeft de praktijk verlaten en een nieuwe uitdaging elders
gevonden. Zijn patiënten zijn inmiddels overgenomen door onze
andere collega’s.

Moos de Jong in verwachting
Moos is in verwachting van haar tweede kindje. De baby wordt
begin maart verwacht. Wij wensen haar en haar gezin veel geluk
toe de komende tijd.

FysioSport tijdens kerstvakantie
Op kerstavond (24-12) en oudejaarsavond (31-12) zullen er geen
FysioSport lessen zijn. Overdag gaan de lessen wel door op deze
dagen.
De overige lessen gaan in principe door in de kerstvakantie. Mocht
dit onverhoopt niet het geval zijn, dan hoort u dit via uw FysioSport
begeleider.

FysioSport thema
Wij willen onze FysioSporters eraan herinneren dat er nog een
heleboel leuke thema’s klaarliggen om te gebruiken tijdens de
lessen. Vraag er even naar bij uw FysioSport begeleider!

Thuis bewegen
Vergeet u niet dat er op onze website nog filmpjes staan, zodat u
thuis ook in beweging kunt blijven. Met name voor onze
FysioSporters, die het nog niet aandurven om te komen sporten
vanwege corona, een goede manier om de conditie op peil te
houden. https://zwanenzijde.nl/category/thuis-bewegen/

Gehoord | gezien | gelezen
Kinderen en jongvolwassenen moeten minstens een uur per dag
bewegen en volwassenen moeten minstens 150 minuten per week
aan fysieke inspanning doen. Dat staat in de nieuwe
bewegingsrichtlijnen die de WHO (World Health Organization)
onlangs bekendmaakte. Helaas is er nog een lange weg te gaan.
Volgens de WHO bewegen vier van de vijf adolescenten niet
genoeg, net als één van de vier volwassenen.
https://www.who.int/teams/health-promotion/physical-activity/physicalactivity-and-adults

Audits bij onze praktijk
Ook dit jaar is onze praktijk bezocht door externe partijen om te
beoordelen hoe onze praktijk een en ander georganiseerd heeft
met betrekking tot wet- en regelgeving en veiligheid.

Ook beoordelen zij hoe onze manier van werken is ten aanzien van
patiëntenzorg.
In afwijking van andere jaren is onze praktijk dit jaar tweemaal
getoetst. Eenmaal door de HCA-audit die, vanuit de
zorgverzekeraar Zilveren Kruis, onze praktijk met name beoordeeld
heeft op inhoud van de door ons geleverde patiëntenzorg en onze
wijze van dossiervorming. Daarnaast is onze praktijk bezocht door
de TUV, welke naast de patiëntenzorg met name controleert of
alles, met betrekking tot wet- en regelgeving en keuringsrapporten
van alle apparatuur en veiligheid, op orde is. Beide audits hebben
wij als praktijk wederom positief afgesloten, zonder aanbevelingen
voor verbeteringen vanuit de auditors.
Een groot compliment ontvingen wij van TUV. Normaliter moet je
als organisatie jaarlijks een verbeterslag laten zien. Aan het einde
van de audit meldde de auditor dat dit voor onze praktijk nu voor
7 jaar op rij had plaatsgevonden. Zij gaven aan dat wij nu een
dusdanig niveau hebben bereikt, dat het advies aan ons is om als
doelstelling te hebben voor 2021: ons huidige niveau vasthouden!
Wij zijn als praktijk blij dat eenieder die werkzaam is binnen de
praktijk hieraan een positieve bijdrage geleverd heeft. Wij zullen er
alles aan doen om voor u als patiënt ons huidige kwaliteitsniveau te
handhaven. Mocht u zaken willen aangeven die wellicht toch voor
verbetering vatbaar zijn, dan horen wij dat graag van u.

Even voorstellen
Door Amber la Lau

De afgelopen periode heb ik al veel mensen mogen ontmoeten.
Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mij langs deze
weg ook nog even voor te stellen. Mijn naam is Amber La Lau,
24 jaar en ik hou van lezen, een goede film kijken (het liefst in de
bioscoop) en gezellig samen zijn met familie en vrienden. Ook doe
ik graag aan sport en wel aan Roller Derby. De meeste mensen
zullen er nog nooit van hebben gehoord, aangezien het een vrij
onbekende sport is. Mocht je mij in de gang tegenkomen en
nieuwsgierig zijn, mag je er altijd naar vragen.
Afgelopen februari ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden
en sindsdien mag ik mij fysiotherapeut noemen. Sinds afgelopen juli
mag ik mijn beroep ook uitoefenen in deze mooie praktijk. Hier prijs
ik mijzelf erg gelukkig mee, zeker in de periode waarin wij nu leven.
De keuze voor dit vak was al vroeg gemaakt. Als 12-jarig meisje
wist ik het al helemaal. Zeker nadat ik destijds ook al mee heb
mogen kijken in deze praktijk. Dat ik nu mijn droombaan mag
uitoefenen is ronduit geweldig. Ook al kan je het niet zien, vanwege
het mondkapje, ik loop iedere dag met een grote glimlach rond.
Naast het feit dat ik erg veel passie en liefde voor het vak heb, leer
ik nog iedere dag bij.
Hopelijk tot ziens in de praktijk!

Artrose
Door Jan Visser

Artrose is het verschijnsel dat de kwaliteit van het
gewrichtskraakbeen achteruitgaat en zelfs volledig kan verdwijnen.
Het gewrichtskraakbeen is belangrijk voor het soepel bewegen van
de gewrichten: het vormt een glijlaag, maar ook een
schokdempende laag. Afname van gewrichtskraakbeen is tot op
zekere hoogte normaal en hoeft niet tot klachten te leiden. Echter,
wanneer dit proces te ver gaat, gaat dit pijn en stijfheid
veroorzaken. De botuiteinden in een gewricht, zoals de knieën of
heupen, gaan over elkaar schuren. Dit kan zelfs een (nietbacteriële) ontsteking veroorzaken: het gewricht zwelt op, wordt
warm en rood en doet pijn, vaak ook in rust.
Vroeger werd artrose beschouwd als simpele slijtage als gevolg van
hogere leeftijd, overbelasting door zwaar werk en/of overgewicht.
Ook standsafwijkingen in een gewricht, bijvoorbeeld aangeboren of
na een ernstige breuk, werden gezien als oorzaak. Dit geldt
allemaal nog steeds, maar er zijn inmiddels meerdere oorzaken
voor artrose ontdekt. Een belangrijke “nieuwkomer” is de
aanwezigheid van stoffen in het gewricht die er niet thuishoren. Dat
zijn stoffen die het gewrichtskraakbeen aantasten en de
eerdergenoemde ontstekingsreacties aanzwengelen (voor de
liefhebbers: matrix proteinase-3, tumor necrosis factor α, c-reactive
protein, interleukines 1 en 3) (1, 2).

Een aantal van deze stoffen blijken te worden geproduceerd in
vetcellen in en rondom de organen in de buikholte, met name in de
lever en door cellen van ons immuunsysteem, maar ook door cellen
in het gewricht zélf. Onder normale omstandigheden vervullen deze
stoffen nuttige taken, maar als ze in (te) grote hoeveelheden
worden geproduceerd, werken ze averechts. Een overproductie van
deze stoffen treedt o.a. op bij een te lage bloedvoorziening van
deze vetcellen en door een teveel aan deze vetcellen. Deze
vetcellen krijgen te weinig zuurstof en voedingsstoffen en raken als
het ware in paniek. Ze produceren een overmaat aan dit soort
stoffen als een soort alarmsignaal. Via de bloedbaan kunnen ze
uiteindelijk in de gewrichten terecht komen. Overigens, ook andere
structuren in ons lichaam kunnen daardoor aangetast worden, zoals
bloedvaten en de alvleesklier (denk aan diabetes). De oorzaak van
dit plaatselijke bloedtekort ligt vaak bij een gebrek aan
lichaamsbeweging. Wat dit betreft lijkt het er op dat cholesterol een
vergelijkbaar effect teweegbrengt in de gewrichten. Het gaat hierbij
om het zogenaamde “slechte” cholesterol (wederom voor de
fijnproevers: “geoxideerde low density lipo-proteins”) (3).
Als artrose toeneemt in een gewricht, gaat dit gewricht verstijven.
Dit heeft meerdere oorzaken. Enerzijds doordat het kraakbeen
ruwer wordt en dus minder goed dient als glijlaag, anderzijds
doordat het gewrichtskapsel (een strak vlies rondom het gewricht)
door ontstekingen steeds dikker en stugger wordt. Ten derde gaat
ook de kwaliteit en de hoeveelheid van het “gewrichtssmeer”
(synovia) achteruit. Dit gewrichtssmeer is een vloeistof in de
gewrichtsruimte, dus binnen het gewrichtskapsel. Dit werkt net als
motorolie. Daarnaast bevat het ook voeding voor het kraakbeen. Dit
synovia wordt geproduceerd door het gewrichtskapsel.

Belasting en beweging stimuleren deze productie en zorgen voor
een goed “doorsmeren” van het gewricht. Met te weinig beweging
werkt dit systeem niet goed. Dus: te veel belasting is niet goed, te
weinig belasting is ook niet goed. Ten vierde kan men met een
stijve knie of heup een verkeerd looppatroon ontwikkelen wat weer
gevolgen kan hebben voor de rug.
Ten slotte kunnen er rondom het gewricht vaak botwoekeringen
(osteofyten) ontstaan. Ook deze kunnen zorgen voor een
verminderde beweeglijkheid van een gewricht als deze in de weg
zitten.

2. Krachttraining en conditietraining. Enerzijds om de
stevigheid van het gewricht te behouden/verbeteren,
anderzijds om ontstekingen tegen te gaan: uit onderzoek is
gebleken dat onder invloed van training de ontsteking
veroorzakende stoffen in het gewricht
verminderen/verdwijnen (2,4,5).
Naast fysiotherapie is het ook raadzaam om de houding van de
enkels en de knieën te laten beoordelen bij een podotherapeut.
Deze kan met behulp van speciaal gemaakte zooltjes in de
schoenen eventuele standsafwijkingen helpen corrigeren. Als er
sprake is van overgewicht, kan het raadplegen van een diëtist ook
nuttig zijn.
Jammer genoeg kunnen we niet zorgen voor het terug keren van
het verdwenen kraakbeen. Wel kunnen we het proces stoppen of
vertragen.
Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp of deelname aan
onze Artrose groepjes, kunt u contact opnemen met Jan Visser, bij
voorkeur via de mail: info@fysiozwanenzijde.nl.

Gezond gewricht.

Gewricht met artrose.

Wat kan fysiotherapie bieden?
1. Het losmaken van eventuele bewegingsbeperkingen zodat
het gewricht weer normaal (of in ieder geval beter) bewogen
kan worden zodat het looppatroon goed is en de smering en
voeding van het gewricht gehandhaafd blijven.

Bronnen
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4- The influence of exercise training on inflammatory cytokines and C-reactive protein, Med.
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Geen Pilates meer bij Zwanenzijde
Door Ida Tuinhof

Na acht jaar stop ik eind december met het geven van
Pilateslessen op de Mussenplaats. De lessen ga ik vanaf januari
2021 voorzetten op mijn eigen locatie de ‘Yoga-Loft’, op de Zijlbaan
in Leiderdorp. In 2012 heb ik de Pilateslessen binnen de praktijk
opgezet, nadat ik mijn Pilateslessen in de gymzaal van de
Zijlwijkschool beëindigd had. Een aantal deelnemers ging mee naar
de Mussenplaats en vanuit de praktijk kwamen er ook deelnemers
bij. Zo waren de groepen al snel vol. Er is binnen de groepen weinig
verloop geweest, waardoor het hechte ‘groepen’ zijn geworden met
aandacht voor elkaar in lief en leed.

Met veel plezier en voldoening kijk ik terug op het lesgeven op de
Mussenplaats. Door de Pilateslessen bleef ik verbonden met de
praktijk, waar ik tot 2013 in vaste dienst was en dat was fijn.
Lieve maatschap en collega’s: dank jullie wel voor de fijne
samenwerking!
Ter informatie over de activiteiten van de Yoga-Loft:
Er zijn wekelijkse lessen Hatha Yoga, Do-In en Mindful Pilates.
In de weekenden zijn er allerlei workshops op gebied van
Body&Mind. www.yogaloftleiderdorp.nl

“Wij bedanken Ida voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen
haar veel geluk toe, zowel in haar werk als privé!”
Kijkt u ook eens op haar eigen website: www.tuinhofvitaal.nl

Lekker in je Lijf
Door Wilbert Heijn

Sinds de zomer is er in Leiden een organisatie genaamd
INCLUZIO, die ondersteunt bij sociale zorg en welzijn. Wat sport
betreft stimuleren zij jong en oud door tal van activiteiten aan te
bieden. Voor Fysiotherapie Zwanenzijde betekent dit dat wij in
samenwerking met INCLUZIO het Lekker in je Lijf project weer
nieuw leven in blazen.
Lekker in je Lijf bestaat uit:
-

18 weken trainen onder begeleiding van de Fysiotherapeut
voorlichting over gezonde voeding door een diëtist.

Hiermee willen wij dat de deelnemers zich letterlijk lekker in hun lijf
gaan voelen en hopelijk deze gezonde leefstijl ook daarna gaan
aannemen.
Meer informatie hierover of u aanmelden is mogelijk via
info@fysiozwanenzijde.nl of 071-5215568.
Dit kan alleen als u verzekerd bent via een gemeentepolis!

Onze huurders stellen zich voor
OnderwijsAdvies
Wij zijn Bianca Coppens en Sabine Wetzels en wij werken bij
OnderwijsAdvies.

Al een aantal jaar huren wij een kamer bij Fysiotherapie
Zwanenzijde. We ontvangen hier elke week veel kinderen die de
diagnose dyslexie hebben gekregen. Deze kinderen komen
wekelijks naar ons toe voor hun dyslexiebehandeling. Wij helpen
deze kinderen om beter te worden in lezen en spelling, we leggen
uit wat dyslexie is en we zorgen dat de kinderen wat meer
zelfvertrouwen krijgen en in zichzelf gaan geloven!
Bianca werkt op locatie Merendonk en Sabine op locatie
Mussenplaats. Wellicht kom je ons nog een keer tegen!

Acupunctuur
Mijn naam is Jolanta Skiba en ik ben een
gecertificeerd acupuncturist. Ik heb mijn studie
afgerond aan de Shenzhou Open University in
Amsterdam (2017), waar ik ook de opleiding
Medische Basiskennis heb doorlopen. Mijn
expertise is gericht op het ondersteunen van
vrouwen, gynaecologische klachten benader ik
langs de lijnen van de TCM (Traditionele
Chinese Geneeskunde).
In 2018 ben ik mijn eigen praktijk in Leiden gestart en sinds
afgelopen jaar werk ik ook samen met verloskundigenpraktijk
Femme in Amsterdam. Ik ben een nieuwsgierig mens en ontwikkel
me constant door het volgen van seminars en het uitbreiden van
mijn vaardigheden door middel van cursussen. Het is belangrijk
voor mij om in ontwikkeling te blijven om er zo goed mogelijk te zijn
voor de cliënten waarmee ik werk. Ik werk actief aan het opbouwen
van een rijk netwerk, zodat ik in samenwerking met andere
professionals altijd de optimale benadering kan vinden voor een
cliënt. Ik ben Poolse van origine maar woon inmiddels 9 jaar met
veel plezier in Leiden. In mijn professionele zoektocht word ik
ondersteund door mijn gezin; mijn man en mijn 7 jaar oude zoon. In
mijn vrije tijd lees ik graag of we kijken een film. Verder maken we
graag uitstapjes zoals stedentrips, een wandeling in de natuur,
bezoek aan een pretpark etc.

Meer info op:
www.buroleerlingenhulp.nl

Mijn contactgegevens zijn:
http://www.jolantaskiba.nl / info@jolantaskiba.nl / Tel. 06-85564967

Wender voetencentrum

Psychomotorische kindertherapie

Bij deze wil ik mezelf graag even voorstellen.
Mijn naam is Mirna Eerdman. Ik ben
podotherapeut bij Voetencentrum Wender, en
sinds november dit jaar ben ik op de
donderdagen in de oneven weken werkzaam
op de Mussenplaats. Als podotherapeut
behandel ik mensen met lichamelijke klachten
in de lagergelegen delen van het lichaam. Het
gaat hierbij vaak om problemen in de voeten,
maar ook problemen in de knieën, heupen of
lage rug worden behandeld.
In december 2018 ben ik vanuit het mooie Twente naar Den Haag
gekomen, om hier te gaan wonen en werken. Het voordeel van
wonen in Den Haag is dat het strand praktisch om de hoek is. Ik ga
daarom ook regelmatig naar het strand om even lekker uit te
waaien. Verder doe ik 1x in de week aan beachvolleybal. In de
zomermaanden op het strand van Scheveningen en in de
wintermaanden doe ik dit indoor. Daarnaast vind ik het ook heerlijk
om af en toe een stukje te skeeleren. Omdat mijn vriend, mijn
familie en mijn vriendinnen in Twente wonen, ben ik daar eigenlijk
elk weekend wel te vinden.
Ik hoop op een leuke samenwerking met de fysiotherapeuten van
Fysiotherapie Zwanenzijde en wie weet zien we elkaar op de
Mussenplaats!

Als je kind niet in het gewone plaatje past kan de vastgelopen
ontwikkeling op gang gebracht worden door het kind te laten
bewegen. Eerst wordt er bekeken wat er wel goed gaat. Druk
gedrag, snel afgeleid zijn of ineens heel boos worden kan worden
omgezet in bewegen en meer bewust worden van eigen emoties,
die je in je eigen lijf voelt. Ervaren hoe je als kind iets wel kan in
beweging, geeft zo’n succes ervaring.

Tel: 088-4547700
info@podotherapeut.nl
http://www.podotherapeut.nl

Marielle Dechesne is mijn naam en ik ben psychomotorische
kindertherapeute. Ik ben één van de huurders bij Fysiotherapie
Zwanenzijde, nu al bijna een jaar.
Ik houd van bewegen met
kinderen, maar vooral wat het
bewegen met het kind doet. Ik
kijk naar het gedrag en vraag mij
af wat zou de reden zijn dat hij/zij
zo boos/bang wordt? Of waarom
is hij/zij zo boos na een dag
school? Of wat maakt dat de
spanning zo hoog is in een lijf?
Het is te vergelijken met als je
zelf gesport hebt en hoe je
daarna lekker ontspannen bent
door de inspanning. Je bent
minder aan het nadenken en
denkt vaak positiever.

Ik gebruik verschillende methodes binnen mijn vak. Zo gebruik ik
Rots en Water. Je staat zo sterk als een Rots en je gaat mee als
Water. De focus en grenzen aangeven zijn van belang. Dit kun je
overal toepassen: tijdens het sporten, maar ook op het schoolplein.
Ik geef ook oogtrainingen, omdat de ogen veel inschatten.
Als de stand van de ogen niet recht is of de ogen niet goed
samenwerken, ziet de wereld er anders uit. Zeker voor een kind dat
leert lezen of met gymnastiek niet meekomt. Vaak wordt hier niet
naar gekeken. Maar stel je de wereld eens voor als je geen diepte
kan zien. Motorisch wordt het lastiger. Het kind is voorzichtiger/
angstig. Er wordt minder ervaring op gedaan. Meestal worden
andere zintuigen ingezet, waardoor er minder goed gekeken wordt.
Er ligt een folder van mij in de wachtkamer, maar er kan ook
gemaild worden voor vragen: m.dechesne@telfort.nl.
Mijn nieuwe website is te bekijken op www.pmktleiden.nl.

Het coronavirus daagt ons uit:
blijf bewegen!

Een heel andere, maar net zo belangrijke boodschap komt van de
hoogleraren Erik Scherder, Leonard Hofstra en Eric van Gorp. Zij
roepen op om in beweging te komen en te blijven waardoor we de
weerstand tegen virussen kunnen verhogen. Maar hoe werkt dat?
De drie professoren leggen het uit.

Door Karin Kruyt / bron: 50pluspartij.nl
Het coronavirus brengt een extra uitdaging met zich mee: meer
bewegen! “Een krachtig afweersysteem is cruciaal, zeker nu”,
stellen de hoogleraren Erik Scherder, Leonard Hofstra en Eric van
Gorp. “We kunnen zelf ons afweersysteem sterker maken!”

Het coronavirus heeft Nederland en de rest van Europa in zijn
greep. Premier Mark Rutte sprak het volk toe en riep iedereen op
met name ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid niet
uit het oog te verliezen. “Ik ben het erg met onze minister-president
eens dat we niemand in de steek moeten laten”, reageert Henk Krol
op de woorden van Rutte. Laten we hopen op een medische
doorbraak en duimen voor alle onderzoeken die gericht zijn op
ontwikkelen van een vaccin en medicijnen. En laten we nu vooral
solidair zijn, met oog voor elkaar. We moeten hier samen tegen
vechten!”

Afweersysteem zwakt af na je vijftigste
“Het afweersysteem beschermt tegen het binnenkomen van microorganismen; ze zorgt daarmee voor het voorkomen van ziektes”,
vertelt prof. dr. Erik Scherder. Scherder is hoogleraar Klinische
Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ook
bekend van de televisieprogramma’s MAX Minicollege en MAX
Masterclass, waarin hij de werking van de hersenen uit de doeken
doet. “Na het vijftigste levensjaar neemt de werking van het
afweersysteem langzaam af, waardoor de gevoeligheid voor
bijvoorbeeld infectieziekten en auto-immuunziekten geleidelijk
toeneemt. Leefstijlfactoren die leiden tot overgewicht zijn
risicofactoren voor het ontwikkelen van metabole ziekten – denk
aan diabetes mellitus en hoge bloeddruk – en hebben ook een
negatief effect op ons afweersysteem.”
Niet bewegen, minder sterk afweersysteem
Uit onderzoeken blijkt dat een inactieve leefstijl tot een minder goed
functioneren van het afweersysteem leidt. Prof. dr. Leonard Hofstra,
hoogleraar Cardiologie aan het UMC in Amsterdam: “Recente
studies laten zien dat lichamelijke activiteit de veroudering van het
afweersysteem kan tegengaan. Opvallend zijn studies die aantonen
dat ouderen die lichamelijk actief zijn een verminderd risico op
infecties hebben en zelfs een verbeterde afweerreactie op vaccins.
In zo’n studie was de duur van het programma tien maanden,
tweemaal per week, gedurende 25 tot 30 minuten.

Juist bij mensen die kwetsbaar zijn – bijvoorbeeld een verhoogd
risico op diabetes hebben – blijkt dat lichamelijke activiteit leidt tot
een versterking van die onderdelen van het afweersysteem die
normaal afnemen bij het ouder worden. Het trainingsprogramma
was relatief simpel. Met een flinke snelheid werd driemaal per week
gedurende drie weken een heuvel opgelopen, met een lengte van
vijf kilometer en een hoogteverschil van vijfhonderd meter.”

Doe mee aan Nederland in Beweging
Let wel op: nu meer gaan bewegen terwijl u dat niet gewend en
wellicht ongeoefend bent, brengt wel het risico van ongelukken
mee. Wees dus voorzichtig. Bouw langzaam op, doe alleen dingen
waar u zich comfortabel en veilig bij voelt. Want u wilt niet in het
ziekenhuis terechtkomen, zeker nu niet! Goede tip: doe mee met
Nederland in Beweging

Bewegen zorgt voor sterkere bloedsomloop
Prof. dr. Eric van Gorp, hoogleraar Klinische Virologie aan het
Erasmus MC in Rotterdam wijst erop dat bij de genoemde
processen de bloedsomloop een belangrijk rol speelt. “Door te
bewegen ontstaat een toename in de activiteit van het hart,
verwijding van bloedvaten en snellere bloedstroom. Deze sterkere
bloedstroom oefent krachten uit op de binnenbekleding van het
bloedvat, waardoor er cellen vrijkomen die essentieel zijn voor het
afweersysteem, de witte bloedcellen. Bewegen leidt ook tot een
gunstige stressreactie. Deze stressreactie leidt tot productie van
onder andere adrenaline en cortisol – het stresshormoon – die
beide een centrale positieve rol spelen bij het afweersysteem.”

FysioSport bij Zwanenzijde
Mocht u op een verantwoorde manier willen sporten, dan is
FysioSport wellicht iets voor u. FysioSport is de verzamelnaam voor
verschillende bewegingsprogramma’s die uw gezondheid en fitheid
verbeteren en/of op peil houden. FysioSport programma’s worden
begeleid door de deskundige fysiotherapeuten uit ons team.
FysioSport is uw waarborg voor kwaliteit en verantwoord bewegen.
Meer informatie hierover vindt u op onze website:
https://zwanenzijde.nl/fysiosport.

Gezonde leefstijl kan het verschil maken
“Van belang is dat we vandaag moeten beginnen”, benadrukt Erik
Scherder. “Dus niet alleen vanaf je vijftigste, maar al van jongs af
aan. Het huidige Covid-19 daagt onze weerbaarheid uit. Voor het
coronavirus is nog geen behandeling beschikbaar, maar bewustzijn
en kennis over een gezonde leefstijl en basale hygiëne kan het
verschil maken. Zeker: een goede hoesthygiëne, handen wassen
en het vermijden van risicogebieden en -personen is en blijft
essentieel. Maar voor wie uiteindelijk toch besmet raakt, is een
krachtig afweersysteem cruciaal. We kunnen zelf ons
afweersysteem sterker maken! Het coronavirus daagt ons daartoe
uit.”

Met pensioen
Door Elly Quint – van den Berg

Velen van u zullen in de afgelopen maanden een speciale
gebeurtenis, verdrietig of feestelijk, niet hebben kunnen vieren door
de richtlijnen rond het coronavirus.
Dit overkomt mij ook, nu ik eind dit jaar met pensioen ga.
Geen receptie of afscheidsborrel, geen dankwoord van mijn kant
naar mijn maatjes, collega’s, patiënten, sporters, huisartsen, kortom
eenieder waar ik de afgelopen 42 jaar voor en mee heb gewerkt.

Elly in 1978

Ik kijk terug op mooie jaren waarin er hard is gewerkt om de patiënt
centraal te stellen, kwalitatief hoogstaande zorg te bieden en
structuur en beleid te ontwikkelen binnen onze praktijk.
Twee fraaie locaties met veel mogelijkheden, een bevlogen team
onder leiding van Karin en Wilbert die samen de maatschap
voortzetten, staan garant voor de praktijk, haar goede naam en
toekomst.
Trots kijk ik achterom, dank eenieder voor het in mij gestelde
vertrouwen en wens Karin en Wilbert samen met de collega’s een
mooie toekomst in saamhorigheid en goede gezondheid!
Elly in 2020

Interview met Elly Quint

2. Jolanda: Wat ben je na je fysiotherapie opleiding gaan doen en
hoe ben je bij Zwanenzijde terecht gekomen?

Door haar 13 collega’s

Elly: Tijdens de opleiding heb ik in verpleegtehuizen, ziekenhuizen
en particuliere praktijken stage gelopen en één daarvan was de
praktijk van Anneke van Paridon aan de Zwanenzijde, oktober ‘77.
In die tijd moest je nog een stageboekje met daarin je verrichtingen
laten aftekenen door je stagebegeleidster en ik kan mij nog goed
herinneren dat Anneke en ik in de tuin zaten in het voorjaar 1978 en
zij vroeg of ik, als ik mijn diploma in handen had, er wat voor voelde
in de praktijk te komen werken als medewerker op % basis. De
Zwanenzijde met de gordijnen tussen de behandelbanken, zoals
een aantal van jullie zich vast nog kan herinneren. Ondenkbaar in
deze tijd i.v.m. privacy en dergelijke, maar wel een bijzondere tijd
als ik eraan terugdenk. Direct na mijn afstuderen werd ik gevraagd
parttime te komen werken in het Elisabeth Gasthuishof te Leiden,
een verpleegtehuis hartje Leiden met vooral hoogbejaarde
Leidenaren als bewoners. Dus het werd ’s ochtends werken in het
Gasthuishof en ’s middags op de Zwanenzijde. Na een paar jaar
ben ik fulltime gaan werken op de Zwanenzijde.

1. Karin: Waarom heb je ooit gekozen voor het vak fysiotherapie?
Elly: Op de HBS moest ik in de derde klas een keuze maken tussen
A (talen) en B (mijn droom was een carrière in de verpleging. In het
vijfde schooljaar had ik een vriend die de opleiding voor
fysiotherapie volgde op Nieuweroord. Gaandeweg ging ik mij meer
interesseren in de fysiotherapie en heb mij ingeschreven. Er waren
toen veel meer aanmeldingen dan plaatsen en van de 250 werden
er 25 mensen na een persoonlijk gesprek met de directeur
geselecteerd. Hoera, ik mocht komen maar helaas zakte ik voor
mijn eindexamen. Ik mocht wel starten met de opleiding, maar van
huis uit heb ik geleerd altijd af te maken waar je aan begonnen bent
en gelukkig werd ik het jaar daarop weer uitgenodigd en geplaatst
voor de opleiding fysiotherapie. Er was toen nog geen flitsend
gebouw en de opleiding heette toen nog geen Hoge School voor …,
maar was ondergebracht in het zusterhuis Nieuweroord van het
toenmalige Academisch Ziekenhuis Leiden (nu LUMC). Een reuze
tijd van hard studeren, gezelligheid, veel oefenen in groepjes,
uitvliegen uit het ouderlijk huis en op een kamer gaan wonen in de
Moriaansteeg in Leiden. Stagelopen en uiteindelijk het felbegeerde
diploma bevoegdheid Fysiotherapie behaald.

3. Amber: Had je nog een specialisatie willen doen binnen de
fysiotherapie? Zo ja, heb je spijt dat je dat niet hebt gedaan?
Elly: Toen ik aan de opleiding begon was het vak heilgymnastiek/
massage, samen met een aanvullende cursus fysiotechniek in
engere zin, nog maar een paar jaar daarvoor samengekomen in het
beroep Fysiotherapie. Alle verbijzonderheden zoals wij die nu
kennen, waren nog niet eens bedacht. Ik heb mij later verbijzonderd
in de ruimste zin op het gebied van reuma.

Daar bestond en bestaat geen master voor, maar daar vallen wel
meer dan 100 aandoeningen onder, zoals bv. Reumatoïde Artritis,
maar ook alle aan artrose gerelateerde problematiek. De patiënten
die ik met hulp van mijn verbijzondering heb kunnen adviseren en
behandelen vielen met name in deze doelgroep. Maar door
aanvullende cursussen heb ik mijn kennis natuurlijk op een nog
breder vlak opgedaan en onderhouden, alleen hing daar ook geen
extra naam aan.
4. Moos: Wat was, volgens jou, de minst leuke en wat was de
leukste verandering binnen fysiotherapieland in je gewerkte jaren?
Elly: Ik heb het altijd heel vervelend gevonden als het behalen van
het hoofddoel van een behandelreeks, achter bleef bij de
verwachting door welke oorzaak dan ook. Verder is het spijtig dat er
nooit echt hard is gemaakt welke kostenbesparing in de tweede lijn
voortkomt uit een goede interventie in de eerste lijn fysiotherapie. Ik
kan mij herinneren dat ik ooit met collega’s een kraampje in de
Kopermolen heb bemand, op een landelijke stakingsdag van de
fysiotherapie, voor o.a. betere tarieven. De mooiste verandering
binnen onze praktijk vind ik de transformatie van de
éénvrouwspraktijk van Anneke naar een zo mooie praktijk met een
fijn team en een enorme hoeveelheid aan kennis om iedereen
kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen bieden. De voor mij
belangrijke verandering binnen de fysiobehandelwijze komt door de
zelfwerkzaamheid en het verbeterde inzicht in eigen functioneren
van de moderne patiënt. De fysiotherapeut zie ik nu meer als
vraagbaak, adviseur en leveren van een aantal voor de klacht
belangrijke handelingen naast de zelfwerkzaamheid van de patiënt.

Toen ik begon was het meer van “dit is mijn klacht, kunt u het
oplossen voor mij?”. Leuk en minder leuk bestaat eigenlijk niet, voor
mij is het belangrijk dat er een balans binnen de werkzaamheden is,
waardoor je een uitdaging hebt en energie krijgt.
5. Gealien: Wat is je mooiste herinnering in je carrière als
fysiotherapeut?
Elly: Het meest in herinnering blijven de reacties van patiënten,
waar ik door mijn interventies het verschil heb kunnen maken
t.a.v. hun kwaliteit van leven. Daar heb ik het voor gedaan en daar
heb ik mijn energie en voldoening uitgehaald. In 42 jaar ben ik een
diversiteit aan mensen met hun fysieke problemen en vragen
tegengekomen en ik heb altijd getracht hun zorgvraag zo goed
mogelijk te interpreteren en in overleg op te pakken. Vaak is dit
gelukt en een enkele keer ook niet of niet geheel. Ik heb geleerd
van mijn patiënten en collega’s en ben als mens en als
fysiotherapeut gegroeid tot de persoon die ik door privé en mijn
werk ben geworden.
6. Jan: Ga je het vak missen?
Elly: Ik ga het werken en het dragen van verantwoordelijkheden
naar anderen toe, de contacten met collega’s en patiënten en
andere disciplines zeker missen. Echter, nu mijn terugtreden uit de
praktijk naderbij komt gaat het steeds beter voelen en heb ik mijzelf
een jaar gegeven om een nieuwe weg te vinden voor de toekomst,
die toch anders is geworden dan ik op voorhand had verwacht.

Ons vak maakt ons tot mensen die praktisch kunnen handelen en
denken en dat is voor mij altijd al van grote waarde geweest. Daar
kan ik overal en altijd op terugvallen in de toekomst.
7. Jorine: Op welke manier heb je de praktijk zien veranderen?
Elly: Van éénmanspraktijk naar één met veel collega’s en een
maatschap. Van alles moeten weten naar verbijzonderingen. Van
werken op % basis, naar werken met een tijdelijk of vast contract of
lid van de maatschap. Van niet werken, geen inkomsten, naar
betaalde vakantiedagen en ziekte- en zwangerschapsverlof voor de
medewerkers. Van twee regels in het Dondersmapje naar een
digitaal dossier. Van een locatie in het souterrain van Anneke’s huis
naar de Mussenplaats. Van één locatie naar twee locaties. Van
aankoop Merendonk naar verbouwde volwaardige behandellocatie.
Van een overvolle Mussenplaats naar collega’s minder zien door
twee locaties. Van starten bij Anneke tot doorgaan na pensionering
Anneke. Van één (Leontine) secretaresse, naar twee (Francis en
Jolanda). Van garnaal (missie en visie) naar intervisie. Van praten
over kwaliteit naar kwaliteit toetsing door extern. Van een
viermansmaatschap via een driemans-, nu voortgezet in een
tweemansmaatschap. Wat nooit zal veranderen is de wil om
kwalitatief hoogstaande zorg te bieden aan iedereen die een
beroep doet op de werkers binnen de Praktijk Zwanenzijde.
8. Ida: Wat is je dierbaarste herinnering uit je werk in de praktijk?
Elly: Ik heb een aantal mensen ontmoet en mogen begeleiden op
hun eindige pad.

De gevoerde gesprekken, het doorzettingsvermogen, de
belangstelling, ondanks eigen lijden, voor een ander, de diepgang
van gesprekken die tijdens een behandeltraject soms ontstond, kan
mij nog steeds enorm stil doen zijn. Daar zou ik, als ik dat ooit zelf
nodig heb, een voorbeeld aan willen nemen en graag over
eenzelfde inzicht en kracht willen beschikken.
9. Wilbert Heijn: Wat is je favoriete sport om naar te kijken en wat
om zelf te doen?
Elly: Ik vind heel veel sporten leuk om naar te kijken. Ik herinner mij
een nacht dat ik samen met mijn moeder naar een bokswedstrijd
heb gekeken tussen Muhammed Ali en Cassius Clay. Als ik de
spelregels ken vind ik alle sporten leuk om naar te kijken, maar
hockey, schaatsen, tennis en voetbal zijn favoriet. Ik volg altijd de
Tour de France en regelmatig baanwedstrijden, schansspringen en
afdalingen. Atletiek volg ik minder, maar grote toernooien vind ik
wel weer leuk. Ik vergeet bijna de Formule 1 waar ik groot fan van
ben. Echt voor alles gaan zitten doe ik niet. Meestal combineer ik
een en ander met strijken, koken, mail, en dergelijke. Ervoor
thuisblijven doe ik ook lang niet altijd. Zelf ben ik heel jong gaan
hockeyen bij LMHC in Oegstgeest (nu LOHC) en heb dat gedaan
tot in mijn laatste jaar van de opleiding. Net dames 1 gehaald als
vaste reserve, altijd aanvoerster van mijn teams en regelaar van
alles en nog wat geweest binnen de club. Op de middelbare school
heb ik redelijk kunnen badmintonnen en op de opleiding heb ik
geroeid bij Asopos/De Vliet in een twee met/zonder stuurman en in
de skiff. Ik heb altijd van wandelen en fietsen gehouden.

Mijn Koga Miyata racefiets is helaas tijdens mijn studie bij een
ongeval total loss geraakt en daarna heb ik altijd zadelpijn
gehouden, wat de lol in fietsen sterk deed afnemen. Nu wandel ik
frequent met de hond, fiets met mijn echtgenoot en ga zwemmen
als de zwembaden weer opengaan.
10. Patricia: Wat is het meest positieve volgens jou, wat er in al die
jaren veranderd is in de fysiotherapie?
Elly: Daar kan ik kort in zijn, de fysiotherapie stoelde op empirische
grondslagen en alles moet nu op basis van evidence based worden
verklaard. Massage was een tijdje not done maar heeft zijn waarde
hervonden, omdat de zin ervan is aangetoond. Klinisch redeneren
en evalueren maakt je handelen inzichtelijk voor jezelf, maar ook
voor anderen en dat is een positieve verbetering. Structuur in de
processen en daarop kunnen sturen heb ik als positief ervaren. Zo
heeft het opstellen van ons kwaliteitshandboek HKZ heel veel
handvatten binnen het handelen van de maatschap, de collega’s en
de praktijk als geheel gebracht. Andere punten heb ik al vermeld bij
eerdere vragen.
11. Wilbert: Hoe zie jij de toekomst van de fysiotherapie in het
algemeen?
Elly: Vanaf mijn begin in de fysiotherapie is er altijd ruis geweest.
In de komende tijd is er de uitdaging om duidelijk te maken welk
gelddeel uit de pot van de verzekeraar nodig is voor het verlenen
van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg, om te beginnen in
de bestaande zorggroepen binnen de koepel.

De patiënt met zijn zorgvraag zal niet veel veranderen en ook
behandelaar/behandeling varieert niet veel. Wel zullen er nieuwe
technieken in het behandelen worden aangeboden o.b.v. nieuwe
inzichten. Kijk naar de succesvolle opkomst van bv. de Dry
Needling binnen de praktijk. Ik verwacht dat de eerste lijn
fysiotherapie nog meer te maken krijgt met inmenging van de
verzekeraars en hoop dat onze beroepsgroep zich daartegen kan
wapenen en het woord “vrijgevestigd” niet nog meer bekneld wordt.
Vraag en aanbod zal er altijd blijven bestaan en daarvan zal een
deel fysiek zijn, maar er zal de komende jaren ook steeds meer
oefenstof via computerprogramma’s worden aangeboden voor het
oefenen in thuissituaties. Al met al is het een bijzonder mooi beroep
en dat zal het ook blijven, maar de bemoeienis van extern moet
zinvol zijn t.a.v. de kwalitatieve zorg en niet verstikkend werken.
12. Saskia: Waar hoop je tijdens je pensioen echt de tijd voor te
krijgen, waar je nu met werk erbij vaak te weinig tijd voor hebt?
Elly: Ik heb een aantal hobby’s waar ik ooit mee bezig ben
geweest, maar die door tijdgebrek op de plank zijn komen te liggen.
Mijn foto’s moeten worden gerangschikt en opgeslagen. Mijn kennis
om specifieker te kunnen fotograferen en foto’s te kunnen
bewerken, ga ik middels cursussen opfrissen en daarbij is de
techniek mij ook vooruitgesneld. Leren kalligraferen is altijd een
wens geweest en als het COVID-19 virus het volgend jaar toelaat
ga ik een workshop daarin volgen. Daarnaast hebben wij een
enorme tuin die veel onderhoud vraagt en ik vind veel ontspanning
bij inspanning in de tuin. Vaker lange wandelingen maken met onze
hond en wekelijks zwemmen moeten voldoende fysieke inspanning
leveren.

De afgelopen jaren heb ik nagedacht over het doen van
vrijwilligerswerk, maar daar ben ik nog niet uit. Ik wil voor dit
moment geen nieuwe “verplichtingen” aangaan en eerst kijken hoe
Peter en ik ons leven kunnen gaan inrichten.
13. Francis: Wat zou je je “jongere” collega’s mee willen geven als
advies/adviezen voor de toekomst op werk- en privégebied?
Elly: Blijf dicht bij jezelf, bewaak je grenzen, maar wees collegiaal
naar anderen. Wees bereid een stapje harder te zetten als je merkt
dat iemand dat nodig heeft en handel vanuit respect naar anderen.

“Elly, wij willen je bedanken voor jouw eerlijke
antwoorden op de vragen. Wij gaan er, ondanks alle
maatregelen, voor zorgen dat je een mooi afscheid
krijgt. Wij gaan je missen!”
Je collega’s

Een laatste foto van de 3-koppige maatschap

Fijne kerst en een gezond 2021!

Wij, Amber, Elly, Francis, Gealien, Ida, Jan, Jolanda, Jorine, Karin,
Moos, Patricia, Saskia, Wilbert & Wilbert, wensen u, ondanks alle
maatregelen, een fijne kerst en een gezond 2021!

Hopelijk heeft u met veel plezier onze nieuwsbrief gelezen. Mocht u
vragen hebben over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, dan kunt
u ons altijd even mailen: info@fysiozwanenzijde.nl.

