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  Nieuwsbrief winter 2021-‘22
 

 

Beste relatie, 

 

Een nieuwe nieuwsbrief voor u, met in deze editie de 

volgende onderwerpen:  

 

• Algemene mededelingen, waaronder de (nieuwe) 

coronamaatregelen 

• Aan- en afmelden FysioSport 

• Even voorstellen 

• Kinderfysiotherapie 

• Fitkids conferentie 

• Hoe heilig zijn die 10.000 stappen per dag? 

• Beweegrichtlijnen 

• De zuurstofsaturatiemeter 

• (Fysio)Sportoefeningen  

• Oedeemtherapie  

• Top 4 beste eetpatronen 

• Teamuitje 
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  Algemene mededelingen 

 
De (nieuwe) coronamaatregelen 
N.a.v. de persconferentie van 2 november jl. en na raadpleging van 
het RIVM en het KNGF (beroepsvereniging fysiotherapie), willen wij 
de volgende maatregelen, ingaand per 6 november a.s., met u 
delen.  
Wij vallen met onze praktijk eigenlijk onder 3 “sectoren”.  
Allereerst doen wij fysiotherapeutische behandelingen. Wij hebben 
een contactberoep dat valt onder de “zorg”. Dit betekent dat we bij 
een behandeling in de kamer, waarbij we geen 1,5 meter afstand 
kunnen bewaren, er de voorkeur aangeven een (blauw) medisch 
mondmasker te dragen, zowel de therapeut als de patiënt. De 
diabetes-, long- en ‘lekker in je lijf’-groepen vallen ook onder “zorg”, 
echter in de zaal kan 1,5 meter afstand worden gehouden. Wij 
checken geen bewijs, omdat wij vinden dat elke patiënt recht heeft 
op zorg, gevaccineerd of niet. Wel willen we graag dat patiënten die 
niet gevaccineerd zijn, dit melden bij hun fysiotherapeut, zoals ook 
genoemd in de afspraakbevestiging. Tijdens de behandeling in de 
kamer zullen in dat geval zowel patiënt als therapeut een FFP2 
masker dragen. Dit is een ander masker dat het medisch (blauwe) 
mondmasker.  
Ten tweede zijn wij een “sportschool”, althans wij bieden 
FysioSport aan. Dit valt niet onder "zorg", maar onder "sport". Dit 
betekent dat wij ook deze richtlijnen volgen en u alleen mag 
deelnemen aan de les als u uw corona vaccinatiebewijs kunt tonen. 
Mocht u niet gevaccineerd zijn, dan kunt u voorafgaand aan uw les 
een officiële corona testuitslag laten zien, niet ouder dan 24 uur. 
Deze test zal echter bij iedere les herhaald moeten worden. Omdat 
patiëntenzorg en sport bij ons door elkaar lopen, vinden wij het 
respectvol naar elkaar toe dat u in de gang en wachtruimte een 
mondmasker draagt.   

Wij zullen er tevens zoveel mogelijk op toezien dat er bij wisseling 
van de groepen geen hinder van elkaar wordt ondervonden en 
binnenkomende patiënten afstand kunnen houden van de groep en 
andersom. 
Als laatste bieden wij de deelnemers aan de FysioSport na de les 
graag een kopje koffie/thee aan in de wachtruimte. Dit wordt gezien 
als een “terras”. Hiervoor geldt ook het kunnen tonen van een 
vaccinatiebewijs. Echter, dit bewijs heeft u dan reeds getoond 
voorafgaand aan uw sportles. Tijdens het koffie/thee drinken mag 
het mondkapje natuurlijk af. 
 
Wij gaan ervan uit dat bijna iedereen inmiddels gevaccineerd is. 
Overleg bij twijfel of vragen, voordat u de afspraak maakt, met ons 
secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut. Mocht u niet 
gevaccineerd kunnen worden en ook geen mondmasker kunnen 
verdragen, ook graag even overleg met uw behandelend 
fysiotherapeut. Verder gelden nog steeds, en nu wederom, de bij 
ons bekende hygiënemaatregelen, zoals een mondmasker dragen 
in de wachtruimte en gang, uw handen desinfecteren bij binnen-
komst in de praktijk, geen handen schudden, in de sportzaal alle 
apparatuur na gebruik reinigen, een handdoek gebruiken en 1,5 
meter afstand houden van elkaar.  

 
FysioSport tijdens de kerstperiode 
Van zaterdag 25 december t/m zondag  
1 januari 2022 is de FysioSport gesloten! 

 
Jubileum  
Op 1 september jl. was Jorine, onze kinder- 
en longfysiotherapeut, 12,5 jaar in dienst. 
Vanzelfsprekend hebben we haar flink in het 
zonnetje gezet.  
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  Aan- en afmelden FysioSport  

Door Jolanda Zandvliet en Francis van Iterson 
 
Waarschijnlijk weet u het inmiddels, maar we willen dit toch nog een 
keer onder de aandacht brengen. Dit, om iedere FysioSporter de 
mogelijkheid te geven om (tijdig afgezegde) lessen te kunnen 
inhalen. Voor het aan- en afmelden van de FysioSport lessen 
hebben we ons inplansysteem. Dit kunt u vinden op onze website 
www.zwanenzijde.nl. Vervolgens gaat u naar het kopje ‘FysioSport’ 
waar u het ‘inplansysteem’ kunt selecteren. U komt in het 
inlogscherm, zie hieronder. De link om direct op de juiste plek te 
komen is https://fysiosport.zwanenzijde.nl/login. 
 

 
 
Hier kunt u inloggen met uw eigen inloggegevens (uw eigen 
mailadres en een wachtwoord). Mocht u deze inloggegevens niet 
meer hebben, stuurt u ons dan even een mail, dan krijgt u een 
nieuwe inlogcode toegestuurd. 

 

Na inloggen komt u op bovenstaand scherm. Hier kunt u, op uw 
vaste FysioSport dag en tijdstip (in groen), uw les cancelen. Op de 
andere FysioSport dagen en tijdstippen kunt u, als deze les nog niet 
vol is, aangeven dat u een les wilt inhalen. U ziet achter [  ] het 
aantal beschikbare plekken.  
Kunt u niet overweg met computer, laptop of mobiel, dan kunt u ons 
ook tijdig mailen info@fysiozwanenzijde.nl of bellen 071-5215568 
om e.e.a. door te geven. 

http://www.zwanenzijde.nl/
https://fysiosport.zwanenzijde.nl/login
mailto:info@fysiozwanenzijde.nl
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  Even voorstellen 

 
Door Jelmer Eekhof 

 

Mijn naam is Jelmer Eekhof. 

Na het behalen van mijn HAVO diploma ben ik gelijk begonnen met 

het volgen van de opleiding Fysiotherapie op de Hogeschool 

Leiden. Tijdens de opleiding heb ik onder meer stage gelopen in 

fysiotherapiepraktijk Zwanenzijde en was ik als verzorger werkzaam 

bij ADO Den Haag. Na 4 jaar ben ik afgestudeerd en nu ben ik als 

fysiotherapeut werkzaam op de dinsdag en vrijdag bij Zwanenzijde. 

Daarnaast geef ik op donderdagavond FysioSport les en verzorg ik 

de Lekker in je Lijf lessen. 

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk ben ik ook werkzaam bij 

mijn eigen bedrijf, Way to Train, als personal trainer. Dit bedrijf heb 

ik in 2020 samen met een jeugdvriend opgericht. De combinatie 

van fysiotherapie en het geven van personal training geeft mij veel 

voldoening.  

Naast het bemoedigen van cliënten om verantwoord te bewegen, 

sport ik zelf ook 4 keer in de week. In het verleden heb ik op redelijk 

niveau gevoetbald. Op dit moment doe ik voornamelijk fitness.  

Wie weet tot snel! 
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  Kinderfysiotherapie  
 
Door Jorine Fitié  

 
De kinderfysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut, die 
zich richt op het onderzoeken en behandelen van kinderen/ 
jongeren van 0 t/m 17 jaar. 

Waarom kinderfysiotherapie? 
Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen 
en motoriek. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling vertraagd, 
bedreigd of afwijkend. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening 
aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en 
bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. 
Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een 
vaardigheid te leren dan anderen. Voorbeelden hiervan op school 
zijn o.a. het (voorbereidend) schrijven, het knippen, maar ook de 
gymles. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer 
vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. 
Bij kinderen hebben we te maken met een voortdurende 
verandering op basis van groei en ontwikkeling. Kinderen vragen 
daarom om een specifieke eigen benaderingswijze, vandaar dat er 
kinderfysiotherapie is. 

Wat doet de kinderfysiotherapeut? 
De kinderfysiotherapeut gaat het kind observeren en onderzoeken. 
Afhankelijk van de hulpvraag van ouders, leerkracht en/of kind en 
het resultaat van het onderzoek, wordt een behandelplan opgesteld 
dat bestaat uit functionele bewegingstherapie aangepast aan het 
ontwikkelingsprofiel van het kind. De duur van de behandeling is 
afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en de 
hulpvraag. Er wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, 
aangeboden in een kindvriendelijke ruimte. 

Fitkids Leiden 
Fysiotherapiepraktijk Zwanenzijde is voor Leiden en omstreken het 
Fitkidscentrum. Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet 
door Stichting Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met 
een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. 

Jorine Fitié (kinderfysiotherapeut) en Amber la Lau 
(kinderfysiotherapeut in opleiding) 
Jorine is op maandag, woensdag en vrijdag werkzaam op onze 
vestiging aan de Mussenplaats 1 en is tevens op maandagmiddag 
aanwezig op de Zijlwijkschool. Zij is naast kinderfysiotherapeut ook 
longfysiotherapeut en doet de begeleiding van de Fitkids.  
Amber is, naast algemeen fysiotherapeut bij onze praktijk, gestart 
met de opleiding kinderfysiotherapie. Hier zijn we erg blij mee, 
omdat er een groot tekort is aan kinderfysiotherapeuten. Ook 
Amber begeleidt de Fitkids. 
 

              
 

Jorine is bereikbaar op de nummers: 071-3629002 of 06-15603163. 
Amber is bereikbaar op nummer: 071- 4081870. 
De kinderfysiotherapie heeft ook een apart mailadres: 
kind@fysiozwanenzijde.nl. 
 

mailto:kind@fysiozwanenzijde.nl
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  Fitkids conferentie 

Door Jorine Fitié 
 
Eindelijk mocht het weer! 
Op 15 oktober 2021 was er op de KNVB campus in Zeist een 
Fitkidsconferentie voor alle Fitkidscentra in Nederland. Jorine (onze 
kinderfysiotherapeut) was aanwezig namens Fitkids Leiden. Het 
was een interessante dag. De nieuwe partner van Stichting Fitkids, 
naast de Johan Cruyff Foundation, Stichting Opkikker en 
Kidsmindz, is Tunturi, een pionier in de fitness wereld. Tunturi is 
opgericht in 1922 en zorgde voor een revolutie in de fitnesswereld 
in 1969. In dat jaar introduceerden ze de eerste ergometer 
hometrainer ter wereld voor thuisgebruik. Door de samenwerking 
wordt de naamsbekendheid van Stichting Fitkids en het daarbij 
horende werk van de kinderfysiotherapeuten groter. 
 

 

 

Daarnaast deed Stichting Fitkids mee met een project van de 
Hogeschool Utrecht: ‘Wat beweegt jou’.  
Kinderen met beperkingen bewegen duidelijk minder dan 
leeftijdsgenoten zonder beperkingen. We willen deelname in 
beweegactiviteiten verbeteren door twee toolboxen te maken. Eén 
toolbox richt zich op verandering in gedrag aan de hand van 
hoofdthema’s (gewoontes en impulsen, weten en vinden, zien en 
beseffen, willen en kunnen, doen en blijven doen). 
Kinderfysiotherapeuten kunnen deze middelen inzetten bij kinderen 
met beperkingen en hun ouders. De tweede toolbox kunnen 
kinderfysiotherapeuten gebruiken om de samenwerking met 
buurtsportcoaches te verbeteren.  
 
Volgend jaar krijgen wij als Fitkids Leiden die toolbox voor 
verandering inclusief cursus hiervoor. Heel leuk om hieraan deel te 
mogen nemen.  
 
Meer informatie over dit project is te vinden op: 
https://husite.nl/watbeweegtjou/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://husite.nl/watbeweegtjou/
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  Hoe heilig zijn die tienduizend 
stappen per dag? 

 
Bron: NU.nl 
 

 
 

In de rubriek Gezond of niet duikt gezondheidsjournalist Tijn 

Elferink in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Zitten 

onderbreken door koffie te halen is goed, maar die stappen 

tellen niet mee. 

Zet minimaal tienduizend stappen per dag. Dat advies kan - mede 

dankzij stappenpromotor Erik Scherder - weinigen de afgelopen 

jaren zijn ontgaan. Onderzoek dat deze maand in het Journal of the 

American Medical Association (JAMA) werd gepubliceerd, laat 

echter zien dat zevenduizend stappen al voldoende is. 

Personen van middelbare leeftijd liepen bij dat aantal stappen 50 tot 

70 procent minder kans om vroegtijdig te overlijden dan hun 

leeftijdsgenoten die minder actief waren.  

“De norm gezond bewegen stelt dat we 150 minuten per week 

moeten bewegen. Dat vertalen we vaak met dertig minuten per 

dag.” 

 

Maria Hopman, hoogleraar Integratieve Fysiologie 

Hebben we dan al die jaren te veel gelopen? Beslist niet, zegt 

Maria Hopman, hoogleraar Integratieve Fysiologie aan de Radboud 

Universiteit. "De tienduizend is zeker niet fout. De norm gezond 

bewegen stelt dat we 150 minuten per week moeten bewegen. Dat 

vertalen we vaak met dertig minuten per dag en in een half uur zet 

je ongeveer drie- tot vierduizend stappen." 

 

Stappenteller geeft een vertekend beeld 

Maar de stappenteller geeft een vertekend beeld. "De stappenteller 

rekent bijvoorbeeld ook de stappen van de bank naar de tafel en 

die van je bureaustoel naar de wc mee." Die zijn volgens de 

Hopman goed om het zitten te onderbreken, maar horen eigenlijk 

niet bij die drie- tot vierduizend. "Omdat de stappenteller daar geen 

onderscheid in maakt, tellen we die erbij op en kom je aan zo'n zes- 

tot zevenduizend stappen." Het aantal van tienduizend is in de jaren 

zestig van de vorige eeuw ontstaan. De Olympische Spelen vonden 

plaats in Japan en Yoshiro Hatano zou bang zijn geweest dat zijn 

landgenoten de leefstijl van de Amerikanen zouden overnemen. 

Volgens de arts kwamen mensen gemiddeld op zo'n vierduizend 

stappen. Hij berekende dat zesduizend extra stappen veel 

gezondheidswinst zou opleveren. Een persoon zou daarmee 500 

kilocalorieën extra verbranden en zo gezond blijven. Zo ontstond de 

magische grens van tienduizend stappen. 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783711
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Je bent zo oud als je vaten 

In plaats van stappen tellen, is het volgens Hopman beter om te 

kijken hoelang we bewegen. Dagelijks een half uur of meer 

bewegen is goed voor de bloedvaten. "Er wordt weleens gezegd: je 

bent zo oud als je bloedvaten", vat Hopman samen. "Bloedvaten 

zitten door je hele lichaam en transporteren zuurstof naar organen, 

zoals het hart en de nieren. Als je bloedvaten van slechte kwaliteit 

zijn, dan gaan je organen slechter functioneren." 

“Langdurig zitten onderbreken door te gaan staan of bewegen, is 

niet voldoende” 

 

Maria Hopman, hoogleraar Integratieve Fysiologie 

Als hoogleraar klinische neuropsychologie laat Erik Scherder dat 

effect graag zien aan de hand van de hersenen. "Als bloedvaten 

dichtslibben, kan de toevoer van zuurstof afnemen met alle 

afschuwelijke gevolgen van dien." Bewegen zorgt in de bloedvaten 

voor wat shear stress wordt genoemd. "Het bloed gaat schuren 

langs de binnenkant van het vat, waardoor cellen worden 

geprikkeld en de stof nitric oxide (stikstofmonoxide, red.) gaan 

aanmaken. En nu komt het: een toename van nitric oxide zorgt voor 

vaatverwijding. En dat is precies wat u wilt." 

 

Bloedvaten vergelijkbaar met tuinslang 

Hopman vergelijkt de bloedvaten met een tuinslang. "Als er een 

beetje water doorheen sijpelt, kan de slang langzaamaan 

dichtslibben. Als je er regelmatig flink wat water doorheen jaagt, 

blijft de binnenkant schoon."  

Langdurig zitten onderbreken door te gaan staan of te bewegen, 

doet zeker al iets, maar is niet voldoende. "3 meter lopen zorgt er 

niet voor dat die tuinslang goed wordt doorgespoeld. Opstaan van 

je bank of stoel is altijd goed, maar om écht te profiteren, moet je 

minimaal vijf tot tien minuten bewegen." Sporten is niet nodig, 

bewegen wel. En of het wandelen of fietsen is, maakt volgens 

Hopman eigenlijk niet veel uit. "Er zijn grote spieren bij betrokken, 

zoals de been- en bilspieren. Spieren gebruiken suiker en grote 

spieren gebruiken meer suiker. Dat is belangrijk voor de 

suikerhuishouding van het lichaam. Om suiker te verbranden, is 

extra zuurstof nodig. Die wordt via de bloedvaten aangevoerd, 

waardoor die tuinslang dus weer even wordt schoongespoeld." 

 

Het oordeel 

Met een stappenteller loop je het risico je snel rijk te rekenen. De 

teller zou pas na vijf minuten bewegen moeten gaan lopen. 

En in plaats van naar het aantal stappen, kun je daarom beter naar 

de tijdsduur kijken: dagelijks ruim een half uur bewegen. En meer is 

altijd beter. 
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  Beweegrichtlijnen 
 

Door Karin Kruyt 

 

Breng beweging in de dag 

Voor alle leeftijden is voldoende bewegen belangrijk voor een 

goede fysieke en mentale gezondheid. Ondanks de toenemende 

bewustwording van een gezonde leefstijl en het belang van 

bewegen, voldeed in 2020 slechts 52,9% van de Nederlandse 

volwassenen aan de beweegrichtlijnen. Daarbij brengen 

Nederlanders van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld bijna 9 uur 

zittend door. Veel zitten heeft nadelige gezondheidseffecten. 

Daarom adviseren de beweegrichtlijnen veel zitten te beperken en 

voldoende beweging in de dag te brengen. Bewegen is goed, meer 

bewegen is beter. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op: 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegric

htlijnen/ 

Bekijkt u ook eens dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=76mTZeiuKrc&t=5s 

 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/
https://www.youtube.com/watch?v=76mTZeiuKrc&t=5s
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  De zuurstofsaturatiemeter 
 

Door Jan Visser 

 

U heeft ons (of anderen) wellicht rond zien lopen in de sportzaal 

met een apparaatje dat je met een clipje op een vinger vast kan 

zetten. Dit is een apparaatje waarmee kan worden gemeten 

hoeveel zuurstof er in je bloed zit, of 

nauwkeuriger gezegd, hoeveel 

procent van het hemoglobine 

verzadigd is met zuurstof. 

Hemoglobine is de ijzerhoudende stof 

in je rode bloedcellen dat zuurstof 

vasthoudt.  Dit clipje dat op de vinger 

gezet wordt, stuurt infrarood licht door 

de vinger (of oorlel) heen. Dit licht 

wordt door een LED-lampje aan de ene kant van het clipje 

uitgezonden en een fotocel aan de andere kant van het clipje vangt 

het op meet zo de hoeveelheid licht dat door de vinger gaat. 

Hemoglobine waar zuurstof aan gebonden is heeft een andere 

kleur dan hemoglobine zonder zuurstof. Gebonden hemoglobine 

(rood) weerkaatst het infrarode licht van de saturatiemeter 

waardoor de fotocel er minder van ontvangt. Ongebonden 

hemoglobine (blauw) zal minder infrarood licht weerkaatsen. 

Bij een gezond mens is meer dan 95% van de hemoglobine in 

het bloed gebonden aan zuurstof. Als er te weinig zuurstof door het 

bloed wordt rond gepompt ontstaan er problemen. Bij een 

saturatiewaarde van 80% of minder kan dit gebeuren. 

Mogelijke oorzaken voor een lage waarde zijn: 

• Te weinig rode bloedcellen 
• Te weinig hemoglobine (bloedarmoede/anemie) 
• Te weinig zuurstofopname door de longen (b.v. door COPD) 
• Hartafwijkingen waarbij het hart te weinig zuurstofrijk bloed 

rondpompt. 

Een te lage saturatiewaarde geeft aan dat er iets mis is met de 
zuurstofhuishouding, maar zegt echter niets over de oorzaak. 

Je kunt ook zonder saturatiemeter merken of iemand zuurstof te 

kort komt. Iemand met roze lippen en tong heeft doorgaans een 

normale saturatie (uitgezonderd koolmonoxidevergiftiging). 

Wanneer de lippen en tong echter paars of blauw verkleurd zijn, is 

de zuurstofsaturatie van het bloed verlaagd. Mensen worden ook 

suf, warrig of krijgen hoofdpijn. Als het zover is, dan is het 

zuurstoftekort ernstig. De saturatiemeter kan echter minder 

opvallende zuurstoftekorten aantonen, die je zelf niet gauw door 

hebt. Op langere termijn zijn ook deze minder opvallende tekorten 

schadelijk. Als dit zuurstoftekort maanden duurt, kan de bloeddruk 

in de longen hoger worden (dit is een andere bloeddruk dan aan het 

meten van de arm). Dit kan ervoor zorgen dat het bloed nog 

slechter zuurstof opneemt. Daardoor kunnen problemen met het 

hart, hersenen en andere organen ontstaan. 

Over koolmonoxide: het kan lastig zijn om een 
koolstofmonoxidevergiftiging te ontdekken omdat dit gas kleur- en 
geurloos is. In afgesloten ruimtes waar een kachel of open haard 
brandt of een draaiende motor staat dient men bij klachten als 
hoofdpijn en sufheid alert te zijn op een 
koolstofmonoxidevergiftiging. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrarood
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemoglobine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dizuurstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloed
https://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/Koolmonoxide_vergiftiging
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Koolstofmonoxide is een gas dat net als zuurstof bindt aan 
het hemoglobine. De affiniteit van hemoglobine voor 
koolstofmonoxide is echter veel groter dan die voor zuurstof. Dat wil 
zeggen dat koolstofmonoxide veel gemakkelijker (240x) bindt aan 
hemoglobine dan zuurstof en verdrijft daarmee zuurstof. Hierdoor 
wordt de capaciteit om zuurstof te vervoeren in het bloed sterk 
verminderd en treedt zuurstoftekort op.   

Het zuurstoftekort veroorzaakt door binding van koolstofmonoxide 
is echter niet te meten met een saturatiemeter, omdat deze alleen 
meet óf er moleculen gebonden zijn aan het hemoglobine, niet 
wélke moleculen. Bij een slachtoffer met een ernstige 
koolstofmonoxide vergiftiging kan de gemeten saturatie goed zijn 
(>95%) terwijl er toch sprake is van ernstig zuurstoftekort. 

 

https://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/Zuurstoftekort
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  (Fysio)Sportoefeningen  

Door Francis van Iterson 
 
In onze sportzaal 
We hebben de afgelopen 
jaren heel wat FysioSport 
thema´s, oefeningen en 
nieuwe apparaten voorbij 
zien komen. We laten 
hieronder een aantal de 
revue passeren. Met Jan 
hebben we onder andere 
de rekoefeningen gedaan. 
De stabiliteitstraining en krachttraining zijn voorbij gekomen, maar 
ook hebben we de heuptrainer onder de aandacht gebracht. 

 
Wat we nu vooral merken is dat er van de 
Barbell met losse gewichten niet zoveel 
gebruik wordt gemaakt. Dit instrument 
ziet er wellicht wat zwaar en minder 
aantrekkelijk uit, echter met het juiste 
gewicht, passend bij u, kunnen hiermee 
goede oefeningen worden gedaan. Hier 
willen de FysioSport begeleiders de 
komende weken wat extra aandacht aan 
geven.  
 
Anka, onze FysioSporter van het eerste 
uur, laat zien dat het allemaal niet zo 

moeilijk is 😊! 

Thuis bewegen 
Op de website en op facebook staan natuurlijk ook nog onze 
filmpjes van onze fysiotherapeuten om “thuis” te bewegen. Dit kan 
natuurlijk ook tijdens onze FysioSport lessen. 
https://zwanenzijde.nl/category/thuis-bewegen/. 

 

 
 

Warming-up    https://fb.watch/8c2uRWJ5Oh/  
Krachttraining voor armen en benen https://fb.watch/8c2wUJMGoO/  
Buikspier- en rugspieroefeningen https://fb.watch/8c2xZXeW8U/  
Rekoefeningen met de weerstandsband  https://fb.watch/8c2SWz_nlT/  
Cardio      https://fb.watch/8c2Um1zKNq/  

 
Laat uw FysioSport begeleider vooral weten waar u behoefte aan 
heeft, zodat deze thema´s, oefeningen en apparaten weer goed 
gebruikt worden in de lessen. 

https://zwanenzijde.nl/category/thuis-bewegen/
https://fb.watch/8c2uRWJ5Oh/
https://fb.watch/8c2wUJMGoO/
https://fb.watch/8c2xZXeW8U/
https://fb.watch/8c2SWz_nlT/
https://fb.watch/8c2Um1zKNq/
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  Oedeemtherapie 
 
Door Linda de Vries en Karin Kruyt 
 

Oedeemfysiotherapie, wat  is dat eigenlijk?   
Binnen onze praktijk is oedeemfysiotherapie één van onze 
specialismen. Graag leggen wij u uit wat oedeemfysiotherapie 
inhoudt en bij welke klachten deze vorm van behandeling zinvol is. 

Wat is oedeem? 
Oedeem is een abnormale ophoping van lymfevocht in het weefsel 
als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer 
van lymfevocht. Hoe en wanneer  wordt dit evenwicht verstoord?  
Als er lymfklieren worden verwijderd zoals bij bijvoorbeeld (borst)-
kanker, het verwijderen van een kwaadaardige moedervlek of buik-
operaties, kan het vocht niet goed worden afgevoerd en kan het 
zich gaan ophopen in het weefsel. Dit is vaak zichtbaar door het 
opzwellen van een arm, been of buik. Ook littekens na een operatie 
of ongeval en huid die bestraald is kunnen een beperkte afvoer van 
lymfevocht veroorzaken. Oedeemfysiotherapie is gericht op het 
terugdringen en voorkomen van toename van het vocht om normaal 
functioneren te herstellen. 
 
Wat doet de oedeemfysiotherapeut?   
De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht te 
stimuleren door manuele lymfdrainage. Met deze zachte massage-
techniek wordt het vocht verplaatst naar delen van het lichaam 
waar de vochtafvoer wel normaal functioneert. Littekenbehandeling 
en het zachter maken van bestraalde huid d.m.v. fascietechnieken 
en tape kan ook onderdeel van de behandeling zijn. Naast manuele 
lymfdrainage wordt gebruik gemaakt van zwachtels. Door een 
ledemaat in te zwachtelen wordt het vocht teruggedrukt in de 
lymfevaten waarna het afgevoerd kan worden.  

Oefentherapie kan de afvoer ook stimuleren. Door spieren te laten 
aanspannen kunnen ze functioneren als pomp en dus het 
lymfesysteem ondersteunen in de afvoer. Daarnaast kunnen 
bandages, lymftaping en therapeutische elastische kousen gebruikt 
worden om vochtophoping  tegen te gaan of om te zorgen dat de 
ontstane situatie stabiel blijft.  
 

 
 
Wordt oedeemfysiotherapie vergoed?  
Oedeemfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraar vergoed 
onder bepaalde voorwaarden (vraag hiernaar bij uw fysiotherapeut) 
en mits er een verwijzing is van een arts. De eerste 20 behande-
lingen worden vanuit de aanvullende verzekering betaald, daarna 
komt de vergoeding uit de basisverzekering.  
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u 
contact opnemen met onze oedeemfysiotherapeuten Karin Kruyt of 
Linda de Vries. Dit kan via de mail info@fysiozwanenzijde.nl of via 
ons algemene telefoonnummer 071-5215568. 

mailto:info@fysiozwanenzijde.nl
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  Top 4 beste eetpatronen (voor 
hardlopers) 

 

Door Wilbert Nieuwenhuys 

 
Bron: Prorun, drs. Michel Bien, Sportvoedingsadviseur, Medisch Bioloog 

  
 
Als je onder andere loopt om je gezondheid te verbeteren, is het 
ook de moeite waard om eens naar je eetpatroon te kijken. Je zult 
verbaasd staan. 
Om te bepalen wat het beste eetpatroon is voor hardlopers, is het 
belangrijk om te bepalen wat het doel is wat je wilt bereiken. 

Hardlopers hebben uiteraard een hardloopdoel. Maar ik denk dat 
alle hardlopers ook lopen voor hun lichamelijke gezondheid.  

Daarom neem ik als uitgangspunt van dit artikel eetpatronen die de 
gezondheid bevorderen. Dit dient mijns inziens het startpunt te zijn 
van elke atleet, van amateur tot professional.  

Met de juiste voedingskeuzes is het mogelijk om de kans op 
levensbedreigende ziektes en aandoeningen aanzienlijk te 
verlagen. Denk dan bijvoorbeeld aan de kans op het metabool-
syndroom, beroertes, hart- en vaatziekten, type II diabetes en 
bepaalde soorten kanker. 
Hardlopen heeft ook een gunstig effect op hart en bloedvaten, en 
een combinatie met een goed eetpatroon werkt synergetisch. Alles 
bij elkaar kan een keuze voor een gezond voedingspatroon, genoeg 
lichaamsbeweging en uiteraard niet roken zelfs leiden tot een 
risicoreductie van 80% op de meest voorkomende westerse 
welvaartsziekten. Echter, met alleen de gezonde keuzes maken is 
de sporter nog niet klaar. Uiteraard is het ook nog nodig om je 
gezonde eetpatroon aan te passen aan je sportieve doelstellingen 
om je prestaties en herstel te optimaliseren. Maar de eerste stap is 
de keuze van de juiste voedingsmiddelen, en daar ga ik in dit artikel 
op in. De aanpassingen aan je voedingspatroon die dan nog nodig 
zijn om jouw prestaties en herstel te optimaliseren komen in een 
volgend artikel aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de totale 
hoeveelheid calorieën, de precieze verdeling van de macro-
nutriënten (eiwitten, vetten en koolhydraten) en de eetmomenten 
(hoe vaak en hoeveel). 
 
Doen we het wel of niet goed 
Dat wij in de westerse wereld echt iets niet goed doen blijkt uit heel 
veel dingen, maar wat mij het meest opvalt is dat nu zelfs in derde-
wereldlanden, waar de rijkdom aan het toenemen is en men de 
westerse manier van leven kopieert, de chronische ‘westerse’ 
ziektes zoals diabetes en obesitas enorm aan het toenemen zijn. 
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Ik wil dus weten wat het beste eetpatroon is om de gezondheid te 
optimaliseren. Er zijn nogal wat eetpatronen in de wereld, en ik kan 
alvast wel zeggen dat al die eetpatronen nog nooit allemaal goed 
met elkaar zijn vergeleken in een goed opgezet onderzoek. Als men 
dat wel zou gaan onderzoeken dan weten wij pas over een jaar of 
100 wat het beste eetpatroon is. Je moet dan namelijk meerdere 
groepen mensen vanaf de geboorte op een bepaald eetpatroon 
zetten, en ze dan hun hele leven lang volgen. Een groep zet je dan 
bijvoorbeeld op een mediterraan eetpatroon, een andere op het 
optimale vegetarische eetpatroon en ga zo maar door. Dan weet je 
aan het einde van de rit wie het gezondst oud is geworden. Dat is 
onuitvoerbaar! En ik wil jullie graag nu al van een goed advies 
voorzien. 
 
Welk eetpatroon bevordert de gezondheid? 
Gelukkig is er de afgelopen halve eeuw al wel heel veel onderzoek 
gedaan, waardoor het wel degelijk mogelijk is om te bepalen welke 
eetpatronen de gezondheid bevorderen. Of eigenlijk: welke 
eetpatronen ons minder snel ziek maken. Een keuze voor een 
dergelijk eetpatroon is mijns inziens dan ook een erg goed startpunt 
voor de hardloper. Ik heb een top 4 opgesteld van goed 
onderbouwde eetpatronen die het overwegen waard zijn. Dit is 
geen uitputtende lijst uiteraard. Er ligt elke week weer een nieuw 
boek in de winkel met de belofte van het eeuwige leven of een 
supersonisch lichaam binnen 8 weken. Besef je dat de 
voedingsmiddelen in al die eetpatronen zelf helemaal geen weet 
hebben van de onderverdeling in eetpatroon x of y. Een banaan is 
een banaan en een pot linzen is een pot linzen. De kip in de winkel 
heeft er geen weet van dat het ‘Paleo’ is, of onderdeel van de 
‘spiermassa opbouw cyclus’ van Arnold Schwarzenegger. Het is 
gewoon voedsel wat wordt herverpakt in eetschema’s door de 
schrijvers van dieetboeken. Als je wilt weten of een voedingsmiddel 
of eetpatroon gezond is, dan zijn er meerdere manieren om dit te 
onderzoeken.  

Je kunt kijken naar al het wetenschappelijk onderzoek naar een 
bepaald voedingsmiddel of eetpatroon, en dan kun je zelf bepalen 
of iets gezond of ongezond is, en in welke hoeveelheid je het dan 
het beste kunt eten. Als je dit echter zelf gaat uitzoeken op 
Pubmed, de internetportal waarin alle wetenschappelijke artikelen 
zijn terug te vinden, dan zie je al snel door de bomen het bos niet 
meer. Zo zijn er bijna 40000 (!) artikelen over de relatie tussen 
verzadigd vet en hart- en vaatziekten.  Welke zijn relevant, welke 
studies zijn goed uitgevoerd en welke niet? En heb je om te 
beginnen de kennis en mogelijkheden om de studies op een 
dergelijke manier te lezen en te doorgronden? Met alle respect voor 
de vele bloggers en boekenschrijvers die ons vandaag de dag 
overstelpen met voedingsadviezen en nieuwe diëten: als het 
aankomt op de juiste conclusies trekken op basis van die 
duizenden studies dan is dat het werkterrein van de hoogopgeleide 
experts. Dit betekent niet dat je voor gezond eten ook een hoge 
opleiding nodig hebt. Hopelijk is dat na het lezen van dit artikel 
duidelijk. 
 
Complexe materie 
Gelukkig houden in verschillende landen gezondheidsorganisaties 
zich bezig met het grondig doorspitten van die grote hoeveelheid 
aan studieresultaten. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van 
bijvoorbeeld voorkomen van een bepaald ziektebeeld en de 
gezondheid van de hele bevolking. Mensen die zitting hebben in 
deze gezondheidsraden zijn meestal artsen, epidemiologen en 
professoren die in teamverband alle literatuur onderzoeken, 
hierover vergaderen en dan conclusies trekken. Het zijn mensen 
met verstand van zaken die meestal ook werken aan dit soort 
studies. Daardoor kunnen ze de studies goed interpreteren. Een 
dergelijke aanpak is zoals gezegd hard nodig; deze materie is te 
complex en uitgebreid om door ondeskundige personen te 
beoordelen. En ook al is men deskundig, dan nog neemt het 
behoorlijk wat tijd in beslag. 
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In mijn zoektocht naar goede eetpatronen heb ik dus zelf niet al die 
artikelen doorgelezen, alhoewel de teller ondertussen behoorlijk 
oploopt. Het startpunt van mijn zoektocht zijn de bevindingen van 
de adviesraden in meerdere landen, overkoepelende instanties van 
ziekenhuizen en specialisten die allen via eigen adviesraden 
bepaalde eetpatronen hebben samengesteld om het publiek voor te 
lichten over gezonde voeding. En ik heb gekeken naar de lessen 
die kunnen worden getrokken uit het echte leven. 

Ik kom tot de volgende top 4: 

Op 4: de adviezen van ons Voedingscentrum 

Op 3: het DASH dieet 

Op 2: het mediterrane eetpatroon. 

Op 1: het Blue Zones eetpatroon. 

Lees snel verder op https://www.prorun.nl/gezondheid/top-4-beste-

eetpatronen-voor-hardlopers/ om te weten te komen wat deze 

eetpatronen inhouden. 

 

Door drs. Michel Bien, Sportvoedingsadviseur, Medisch Bioloog  

www.voedingvoorsport.nl 

 

 

 

 

  

https://www.prorun.nl/gezondheid/top-4-beste-eetpatronen-voor-hardlopers/
https://www.prorun.nl/gezondheid/top-4-beste-eetpatronen-voor-hardlopers/
http://www.voedingvoorsport.nl/
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  Teamuitje 

 

Door Jolanda Zandvliet en Francis van Iterson  
 

Wat was het fijn om eindelijk weer een uitje met elkaar te hebben. 
Gecombineerd met een pensioenfeestje voor Elly met o.a. oud-
collega’s, die niet aanwezig waren bij het eerder georganiseerde 
“walk through” (corona) feest. 
 
Wij hebben bij Passion Food een 
kookworkshop gedaan. Een top team aldaar. 
We mochten van tevoren zelf de gerechten 
kiezen en hadden gekozen om gerechten te 
bereiden geïnspireerd op de keuken van 
(Yotam) Ottolenghi https://ottolenghi.co.uk/. 
Leerzaam, gezond, erg lekker en heel 
gezellig. Een aanrader! 
 
Een leuk weetje: de eigenaresse Mascha Smit heeft ooit 
meegedaan aan het programma Masterchef.  

In het najaar van 2010 heb ik meegedaan 
aan het wereldwijd bekende en succesvolle 
tv-programma Masterchef. 
Na 10 fysiek en emotioneel uitputtende 
afleveringen ben ik doorgedrongen tot de 
finale. Ik heb alles gegeven en ik ben erg 
trots op het behalen van de 2e plaats. 
Meedoen aan Masterchef was een 
fantastische ervaring en ik heb erg veel 
geleerd. De keuze om in oktober 2009 mijn 
cateringbedrijf Passion Food te starten was 
absoluut de juiste. De liefde en passie voor 
koken is alleen maar groter geworden. 
 

Na afloop van de workshop kregen we de recepten mee naar huis. 
Daarvan mogen we er zelfs eentje met u delen. 

Falafel met yoghurt-koriander dip 

Ingrediënten 
-2 blikken kikkererwten   -2 tl gemalen komijn 
-1 ui, fijngehakt    -2 tl gemalen koriander 
-2 tenen knoflook, fijngehakt   -1 tl gemalen kardemon 
-Bosje peterselie, fijngehakt   -2 tl bakpoeder 
-Bosje koriander, fijngehakt   -6 el bloem 
-1 tl paprikapoeder    -2 tl zout 
-1/4 tl chilipoeder 
 
Dip 
-200 ml Griekse yoghurt   -zout en peper 
-Handje verse koriander, fijngehakt  -citroensap 
-1 rode peper, fijngehakt 
 

Bereiding 
- Meng de kikkererwten met de ui, knoflook en fijngehakte kruiden. Doe het 
mengsel in delen over in de keukenmachine en gebruik de pulse knop om het fijn 
te malen, maar niet tot een pasta. Doe alles terug in een kom en voeg de gemalen 
specerijen, bakpoeder, zout en 6-9 el water toe. Meng met de hand tot een mooi 
geheel. Dek af met folie en laat minimaal 30 minuten in de koelkast opstijven.  
- Doe voor de dip de yoghurt in een kom en meng de koriander en de rode peper 
erdoor. Breng op smaak met zout, peper en 
citroensap. Verhit olie (laag van ongeveer 2 cm) 
in een pan. Maak met natte handen balletjes ter 
grootte van ongeveer een walnoot en druk ze 
goed samen. Frituur ze 2-3 minuten tot ze 
goudbruin zijn. Laat ze uitlekken op 
keukenpapier en serveer met de dip.  

 
 
Mascha Smit 
Herenstraat 43e 
2313 AE Leiden 
+31 (0)71-7370489   
info@passion-food.nl 
https://www.passion-food.nl/ 

https://ottolenghi.co.uk/
mailto:info@passion-food.nl
https://www.passion-food.nl/
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Hopelijk heeft u de nieuwsbrief met veel plezier gelezen.  

Wij wensen u alle goeds toe voor de rest van dit jaar en alvast een 

fijne kerstperiode en goede start van het nieuwe jaar!  

 

 

 
 

 

 


