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V oorw o o r d
v an d e r e d a cti e
Regina Huisman
Beste leden,
Mijn favoriete jaargetijde is begonnen, het is lente! Na de winter
is het zo fijn dat de dagen zichtbaar langer licht worden en de
Reuma visie - Jaargang 17 nummer 2

zonnewarmte al voelbaar is. Dat geeft extra energie!
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We hebben weer een gevarieerd blad voor u gemaakt. U kunt lezen
over de verenigingsactiviteiten, oproepen, medische informatie over
o.a. medicatie en onderzoek en praktische tips over de lichamelijke
verzorging van een groter kind.
Het Reumafonds is teleurgesteld over het advies van het Zorg
Instituut Nederland om fysio- en oefentherapie voor o.a. RA niet
in het basispakket op te nemen. Het Fonds beraadt zich over
vervolgstappen. In juni besluit de Tweede Kamer over het advies. Fijn
dat het Reumafonds hierin onze belangen behartigt.
Is prednison geen horrormedicijn? Dr. Maarten Boers, reumatoloog
uit het VUMC houdt zich bezig met deze vraag!
Wist u dat u met korting medische fitness kunt volgen? Leest u de
aanbieding van Fysiotherapie Utrecht Oost.
Ik wens u namens de redactie veel leesplezier en een fijne lente!

B e r i c ht
va n h e t be st u u r
Regina Huisman, voorzitter
Op de algemene ledenvergadering van 14 maart waren helaas
onvoldoende leden aanwezig om Willeke Jak als algemeen
bestuurslid aan te nemen en Regina Huisman als voorzitter te
benoemen. Zoals de statuten voorschrijven hebben we een tweede
algemene ledenvergadering georganiseerd en daar werd het

Nu ik voorzitter ben geworden is er een vacature voor een secretaris.
Totdat deze vacature is vervuld zal ik deze functie waarnemen. Dat
is veel voor één persoon. Daarom doe ik een dringende oproep aan
leden die wat tijd over hebben om ons te helpen. Kom meedraaien
in het bestuur om te beoordelen of het werk je past en je het leuk
vindt. We zoeken leden met secretariële vaardigheden om o.a. de
ledenadministratie bij te houden. Wie meldt zich om mij te helpen?
Daarnaast zijn we ook dringend op zoek naar een tweede
penningmeester. Onze 1e penningmeester vraagt o.a. subsidies
aan, doet de boekhouding, maakt het financieel jaarverslag
en de begroting, betaalt rekeningen, int de contributie en
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voorstel aangenomen.

de hydrobijdragen, stuurt herinneringen, keert salarissen
fysiotherapeuten uit. Dit pakket is heel groot, zeker naast een
gewone baan en deze functie dus echt vrijetijdswerk is! Wie wil Truus
Hatzmann ondersteunen?
Zonder hulp en vernieuwing van het bestuur kan een vereniging niet
blijven voortbestaan!
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schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hy d r o th er a p i e
Onze vereniging organiseert,
met behulp van subsidie door
het Reumafonds, hydrotherapie
in de zwembaden van het
UMCU, Revalidatiecentrum
De Hoogstraat, zwembad De
Kwakel en in de Mytylschool,
allen in Utrecht en in De
zijn wekelijks, in extra verwarmd
water en onder begeleiding van
een fysiotherapeut. De kosten
zijn 62 of 82 euro per halfjaar
afhankelijk van de duur van de
training 45 of 60 minuten per
keer.
Heeft u interesse in hydrotherapie
of bent u al deelnemer en heeft
u vragen of mededelingen? Mail
Truus Hatzmann
truus@boekhoudinginbalans.nl of
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Startsprong in Houten. Trainingen

Regina Huisman
rpvutrecht@gmail.com
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not eer a l v a st in u w a g e n d a …
Datum 2017

Tijdstip

Activiteit

24 mei 2017

9.45- 17.45 uur

Jaarlijks uitje. We gaan naar het
Oude Ambachten en speelgoed
museum in Terschuur. U heeft een
persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Hierna volgt de zomerstop. In het juli nummer van Reumavisie kunt u
de agenda lezen voor het laatste kwartaal van 2017.

V eren i g i n g s n i e u w s
Graag heten we onze nieuwe leden van harte welkom!
Mw. G. Bakker- Rijdes
Hr. A. van den Bent
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Mw. H.V.I. Los
Mw. R. van Poelwijck- Platenkamp
Overleden:
Hr. Ch.J. Smelt
We wensen de nabestaanden veel sterkte!

Terug bl i k op w i nt e rl u n c h,
v o o r l i c ht i ng e n ALV
Dat we een actieve en bruisende vereniging zijn, hebben we
gemerkt. Er was in januari j.l. een grote opkomst bij de winterlunch,
met een volle zaal in Centrum Boogh. We genoten van een heerlijk
buffet gemaakt door onze verenigingskok Truus Hatzmann. Geweldig
dat zij voor zo weinig geld zulke buffetten voor ons maakt. Dank
aan Truus voor alle voorbereidingen en het koken en dank aan de
vrijwilligers die op de dag zelf hebben geholpen.

dan 10 belangstellenden. We hoorden tips over het invullen van de
aangifte 2016.
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De opkomst bij de belastingvoorlichting viel tegen, er waren minder
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Op 14 maart en 11 april j.l. hadden
we onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering en een extra ALV. De
verslagen van de vergaderingen kunt u
lezen in het volgende nummer.
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Na de ALV hield Carla Duiveman, ergotherapeut een lezing over
hulpmiddelen bij reuma. Ze vertelde over wat er allemaal op de
markt te koop is aan hulpmiddelen, het nut van het gebruik en waar
te koop. Het was een interessante lezing en aardig was dat we
werden uitgedaagd door middel van Quizvragen.

Verslag van Linda Roelofs

Wat is hydrotherapie?
Oefeningen doen in extra verwarmd water onder begeleiding van
een fysiotherapeut.(watertemperatuur van meestal boven de 30
graden)
Sporten in een kleine groep met mensen die allemaal een
moeilijkheid op het gebied van het bewegingsapparaat hebben. De
een heeft last van de heupen, de ander van de voeten of polsen,
schouders noem maar op.
Hydrotherapie vindt plaats in een regulier zwembad dat door de
reumapatiëntenvereniging wordt gehuurd. Er zijn algemene groepen
voor mensen met bv. reumatoïde artritis en aparte hydrogroepen
voor mensen met Bechterew.
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Tra i n i n g h y d r oth er a p i e
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Ik zelf heb sinds twee jaar Ra en ga iedere dinsdagavond naar het
Umc bad om meestal staand oefeningen te doen in water dat ca
tot borst schouderhoogte komt.
De oefeningen zijn spierversterkend en om de gewrichten soepel te
houden maar soms ook om het uithoudingsvermogen te trainen.
Hoe ziet een les er uit? Rond 18:15 verzamelen we bij de
koffieautomaat. Als de fysiotherapeut er is gaan we omkleden. En
om 18.30 start de les, nadat de kinderen die voor ons zwemmen, uit
Reu mavisie - Jaargang 17 nummer 2

het bad zijn. De fysiotherapeut laat de vloer van het bad omhoog
komen zodat iedereen makkelijk in kan stappen.
Dan zakken we met zijn allen naar de diepte. Het is een heerlijk
gevoel dat warme water vooral in de winter als je tenen erg koud
zijn.
We starten met rustig rondzwemmen of voor degene die dat niet
kan rondstappen (lopen) lettend op afwikkeling van de voeten.
Na een paar minuten start de fysiotherapeut met voordoen van
de oefeningen. Onze “peut” Harrie doet dat op de kant, wat ik
persoonlijk heel fijn vind omdat je dan goed kan zien hoe je de
oefening uit moet voeren. In het water is dat toch moeilijker te zien.
Wat opvalt, is dat ieder doet wat hij kan en wat even niet lukt of kan
door pijn of stijfheid doe je gewoon niet. Je bent zelf degene die
10

bepaalt. Harrie geeft dat ook aan.
Soms geeft hij een alternatief of geeft aan hoe je de oefening
moeilijker, uitdagender of makkelijker kunt maken. Het tempo
bepaal je zelf. Harrie maakt veel grapjes tussendoor en laat iedereen
in zijn waarde. Ook geeft hij uitleg waarom een bepaalde oefening

goed is. Of wat je er mee traint. Veel oefeningen komen terug in de
weken er op volgend. Iedere les gebruiken we materialen zoals een
slurf waar mee je in het water heen en weer gaat of opheft (zie foto)
Het hele lichaam komt aan bod.
Iedere oefening duurt voor mij ongeveer een rondje door het bad.
Dat betekent dat er heel wat variaties aan bod komen. Voor Harrie
lijkt dat geen probleem hij gaat soepel van de ene oefening naar
de volgende. Het is duidelijk dat hij ons goed in de gaten houdt. Af
en toe vraagt hij aan iemand of t gaat, of geeft extra aanwijzingen.
Aan het eind van de les doen we rekoefeningen en letten daarbij op
We hebben een vrij hechte groep van ca 8 mensen die trouw komt.
Als Harrie er niet is komt er een andere fysiotherapeut. De lessen
gaan eigenlijk altijd door wat ik zeker een pluspunt vind!
Een keer werd het zwembad schoongemaakt en konden we
onverwacht geen gebruik maken van het bad.
Ik doe het nu een jaar en heb gemerkt dat ik een stuk soepeler en
sterker geworden ben. Ik heb minder pijn, en vind het fijn om met
mijn lijf bezig te zijn zonder dat er teveel gevraagd wordt. Ik heb er
plezier in en sla het liefst geen enkele keer over. Na afloop praten we
met een groepje nog even na over ieders avonturen van de week
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de in- en uitademing. Vervolgens kunnen we nog even uitzwemmen.

ervoor. We hebben een telefoonlijst en emailadressen van elkaar.
Heel handig om anderen te laten weten als je een keer niet kan of
als een van ons uit de running ligt om even contact op te nemen.
Samen bewegen is heel fijn. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid
die de vereniging ons biedt dit onder professionele begeleiding
wekelijks te kunnen doen!
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H oe v e rzo rg ik m ij n b a b y ?
D eel 2

Tips bij de verzorging van een groter kind
Bron: brochure Reumafonds Hoe verzorg ik mijn kind?

Aan tafel
Als uw kind al wat groter is, kan het zelf zitten in een kinderstoel. Het
krijgt dan vers voedsel of voeding uit potjes. Met deze tips gaat het
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eten geven van uw kind gemakkelijker.

Algemeen
• Zorg dat u goed zit
• Voorkom belasting van uw arm. Leg uw arm bijvoorbeeld op de
stoelleuning of op de tafel
• Ga recht voor uw kind zitten
• Wissel uw rechter- en linkerhand af
• Leer uw kind zo snel mogelijk zelfstandig te eten

Hulpmiddelen
• Om een potje voeding open te maken, kunt u een Jarkey (voor
deksels), een J-popper (voor blikjes met een trekhaakje) of een
stukje antislip gebruiken
• Zet het bordje op een antislipmatje. Dit voorkomt wegschuiven
• Gebruik een warmwaterbordje om het eten van uw kind in te
doen. Zo blijft het eten warm en hoeft u niet telkens op te staan
om het opnieuw op te warmen
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• Gebruik anti-lekbekers
• Gebruik slabbetjes met elastiek of een klittenbandsluiting
• Snijd het eten van uw kind met een scherp mes met dik handvat
• U kunt het eten van uw kind fijnmaken met een staafmixer

In de badkamer
Als uw kind groter wordt, komen er voor u als ouder zorgtaken bij.
Tandenpoetsen bijvoorbeeld en helpen bij het naar de wc gaan. U
kunt het uzelf gemakkelijker maken.

Naar de wc
• Zet een opstapje voor de wc zodat uw kind zelf op de wc
kan klimmen. Zorg wel voor een antislipmatje op en onder het
opstapje
• Ga eventueel zelf op een krukje zitten om uw kind te helpen
• Gebruik een brilverkleiner bovenop de toiletbril. Er zijn ook
brilverkleiners met een trapje eraan
• Als uw kind klaar is op het toilet, laat het dan op het opstapje
staan zodat u de billetjes kunt afvegen. Dit scheelt bukken.

Tandenpoetsen
• Gebruik een elektrische tandenborstel
• Vraag uw partner om uw kind te helpen met tandenpoetsen

Aankleden
Wijde kleding zonder knoopjes en haakjes maakt het aankleden
van uw kind een stuk gemakkelijker. Ook zijn er alternatieven voor
schoenen met veters.

Algemeen
• Leer uw kind zo snel mogelijk zichzelf aan te kleden
• Als uw peuter probeert weg te lopen, klem hem of haar dan
tussen uw knieën en trek uw kind op schoot met de rug naar u toe
• Bevestig voor het gemak een grote ring aan de ritssluiting.

Schoenen
• Trek uw kind zijn of haar schoenen aan terwijl u het voetje schuin
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• Leer uw kind zo snel mogelijk zelf zijn of haar tanden te poetsen

houdt
• Koop schoenen met klittenband in plaats van veters
• Hebben schoenen toch veters, gebruik dan elastische veters

Tillen en dragen
Hoe groter uw kind wordt, hoe zwaarder hij of zij wordt. Maak
daarom gebruik van de mogelijkheden die het kind zelf heeft. Laat
het bijvoorbeeld zelf op banken, stoelen en opstapjes klimmen.
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Algemeen
• Vraag uw kind zoveel mogelijk zelf uit bed of uit de box te
kruipen. In het begin kunt u het kind steunen met uw benen of
een kontje geven
• Neemt u het kind op schoot, kruis dan uw ene been over het
andere en vraag uw kind om op uw voet te gaan zitten. Het kan
dan zelf op uw schoot schuiven
• Laat het kind zijn of haar armen om uw nek doen. Leg uw armen
rond het kind en houd het vast met uw onderarmen. Zorg ervoor
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dat het kind niet aan uw nek hangt.

In en uit een kinderstoeltje tillen
• Ga achter uw kind staan tijdens het tillen
• Zorg voor een kinderstoeltje met wielen en remmen
• Koop een stoeltje waarbij u het blad gemakkelijk naar voren of
opzij kunt klappen
• Met een kinderstoel die in hoogte verstelbaar is hoeft u minder te
bukken

In en uit een fietsstoeltje tillen
• Kies voor een fietsstoeltje waar u uw kind gemakkelijk in en uit
kunt tillen
• Neem een stoeltje met steuntjes waarin u de voetjes kunt
vastzetten. Dit is extra veilig voor uw kind, maar voor u is het ook
handig. Uw kind blijft dan rustiger zitten tijdens het fietsen
• Zet uw kind achterop de fiets zodra het oud genoeg is. Dat stuurt
gemakkelijker
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• Laat uw kind zelf op de fiets klimmen via het voetensteuntje. Wel
heeft het daarbij misschien wat ondersteuning nodig
• Een jasbeschermer op uw fiets voorkomt dat
de voetjes van uw kind tussen de spaken
komen
• Een (lichte) bakfiets is misschien gemakkelijker.
Of een fietskar voor kinderen, die u achter uw fiets
bevestigt. U hoeft dan uw kind niet zo hoog te tillen.

R eumafo n d s te le u r g e st e ld
in advies f y s i o - e n
oe fen t he r a p i e v o o r r e u m a
Het Reumafonds is zeer teleurgesteld in het advies dat Zorginstituut
Nederland (ZiN) begin maart uitbracht aan minister Schippers van
VWS over vergoeding van fysio- en oefentherapie voor reuma
uit het basispakket. Het advies is om voor heup- en knieartrose
twaalf behandelingen oefentherapie in het basispakket te laten
komen, maar voor reumatoïde artritis (RA) en spondyloartritis (SpA)
conclusie trekt dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor
de effecten van fysiotherapie bij RA en SpA . Mede gezien het feit
dat hier wereldwijd consensus over is bij zowel onderzoekers als
zorgverleners.
Vanaf 2012 wordt fysio- en oefentherapie voor reuma niet meer
vergoed vanuit het basispakket. Onderzoek heeft laten zien dat
door deze maatregel fysiotherapie voor mensen met reuma veel
minder toegankelijk is geworden. Dit heeft ongewenste en dure
gevolgen: niet alleen worden meer genees- en hulpmiddelen
gebruikt, maar ook meer medisch-specialistische zorg en revalidatie.
Daar bovenop komen nog de maatschappelijke kosten van
ziekteverzuim. Het Reumafonds en andere partijen in het veld maken
zich dan ook hard bij de politiek voor de terugkeer van fysiotherapie
voor reuma in het basispakket. Minister Schippers (VWS) vroeg ZiN
eind 2015 om een advies te geven.

Advies ZiN: oefentherapie bij artrose beperkt in het basispakket
ZiN stelt nu dat is aangetoond dat begeleide oefentherapie bij
heup- en knieartrose werkt. Ze adviseert de minister maximaal twaalf
behandelingen per periode van twaalf maanden in het basispakket
op te nemen. Ze denkt daarbij aan een behandeling van acht tot
twaalf weken onder supervisie van een fysio- of oefentherapeut,
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niet. Het is onbegrijpelijk volgens het Reumafonds dat het ZiN de
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waarna de patiënt de behandeling zelf in de thuissituatie of in de
sportschool voortzet.

Advies ZiN: oefentherapie bij RA en SpA niet in het basispakket
Oefentherapie bij reumatoïde artritis (RA) en spondyloartritis (SpA)
verdient volgens ZiN géén plaats in het basispakket: de effectiviteit
zou niet zijn bewezen. Wel adviseert ZiN om via het zogeheten
‘programma voor voorwaardelijke toelating’ nader onderzoek te
doen naar de effectiviteit voor een zeer beperkte groep patiënten.

Reactie op de adviezen
Reu mavisie - Jaargang 17 nummer 2

In een gezamenlijke brief in februari 2017 reageerden KNGF, NHPR,

16

NVR, VvOCM en het Reumafonds al kritisch op het advies. Het
Reumafonds vindt het negatieve advies van ZiN over oefentherapie
bij RA en SpA onbegrijpelijk. Voor beide aandoeningen is wel
degelijk wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief
is. Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij het Reumafonds:
“Het advies van ZiN negeert volledig de verantwoorde zorg die
patiënten nodig hebben. Fysio- en oefentherapie bij reuma is
zinnige zorg, omdat is aangetoond dat het preventief werkt en
zorgkosten bespaart. Het voorstel voor voorwaardelijke toelating kan
interessante kennis opleveren, maar het betreft hooguit 5 procent
van de patiënten met RA of SpA. Dat is volstrekt onvoldoende om
de problematiek verlichten.”
De partijen zijn wel verheugd op het positief advies voor heup- of
knieartrose, maar pleiten tegelijk voor een aanzienlijk hoger aantal
behandelingen. Er moet meer ruimte zijn voor zorg op maat. De ene
patiënt heeft meer behandelingen nodig dan de andere.

Vervolg
De (nieuwe) Tweede Kamer wordt geacht in juni over het advies
te debatteren. Samen met de andere partijen beraadt het
Reumafonds zich op volgende stappen.
Bron: Reumafonds.nl

P redniso n g e e n
horrorm e d i c i jn ?
Het VUmc neemt het voortouw in een groot internationaal
onderzoek naar de voor- en nadelen van het gebruik van prednison
door mensen met reuma. Prednison is een ontstekingsremmer, die in
het lichaam direct wordt omgezet in de werkbare stof prednisolon.
Het medicijn kan bij een ontsteking worden voorgeschreven om het
lichaamseigen bijnierschorshormoon een handje te helpen, dit is een
hormoon dat ervoor zorgt dat ontstekingen worden geremd.

die willen deelnemen.
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U kunt deelnemen aan het onderzoek als u voldoet aan de
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In de lage doseringen die reumapatiënten krijgen voorgeschreven
blijken de negatieve bijwerkingen, waar prednison om bekend staat,
veelal uit te blijven. In een artikel uit het ReumaMagazine (editie 3,
2016) legt Boers uit waarom hij prednison een prima medicijn vindt,
en waarom het belangrijk is hier onderzoek naar te doen. Voor het
onderzoek zijn nog deelnemers nodig, zie de oproep hieronder.

Gezocht: mensen van 65 jaar of ouder met reumatoïde artritis
Voor dit grote Europese onderzoek worden (ook) in Nederland
deelnemers gezocht. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van
de behandeling van Reumatoïde Artritis met prednisolon. Zestien
Nederlandse ziekenhuizen doen mee en er zijn 200 mensen nodig

volgende criteria:
• u bent 65 jaar of ouder
• u heeft een niet helemaal rustige reumatoïde artritis
• de huidige behandeling heeft niet het gewenste effect
• u bent onder behandeling (of zou onder behandeling willen
komen) in één van de 16 deelnemende ziekenhuizen:

Antonius ziekenhuis, Gelre ziekenhuis, Haga ziekenhuis, LUMC,
Maasstad ziekenhuis, Meander medisch centrum, Medisch centrum
Leeuwarden, Medisch centrum Zuiderzee, MUMC, Radboudumc,
UMCG, UMC Utrecht, VUmc, Viecuri ziekenhuis, Zuyderland ziekenhuis
en Reade (centrum voor revalidatie en reumatologie).
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Voldoet u aan deze criteria en wilt u meer weten of u aanmelden?
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen
via het volgende e-mailadres: gloria-info@vumc.nl
“Prednison wordt afgeschilderd als een
horrormedicijn, terwijl het bij RA vrijwel alleen
gunstige effecten heeft.”
Prof. Dr. Maarten Boers,
VUmc/Reade

Samenvatting
Het reeds zestig jaar oude medicijn prednison heeft een
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negatief imago. Terwijl het voor mensen met reuma, en
vooral met reumatoïde artritis, vrijwel alleen gunstige effecten
heeft. “Daarom leek het mij belangrijk om dit nu eens goed
uit te zoeken.” zegt Maarten Boers, hoogleraar Klinische
Epidemiologie bij het VUmc.

Bron: reumafonds.nl

Me t kor t i ng n a a r m e d i s c h e
fi tness v o o r RPV l e d e n
Wist u dat u als lid van de Reuma Patiënten Vereniging Utrecht
(RPVU) met korting kunt gaan fitnessen?
Bij Fysiotherapie Utrecht Oost kunt u op vertoon van uw RPVU
lidmaatschapsnummer een knipkaart “medische fitness RPVU lid”
kopen. Met deze knipkaart kunt u 15 keer trainen. De eerste training
bestaat uit een individuele intake/instructie les van 30 minuten. De
Het team van Fysiotherapie Utrecht Oost staat voor u klaar om u
te begeleiden in onderhoud en verbetering van uw spierkracht,
lenigheid en conditie. Mede praktijk eigenaar Jenneke Bouman is
lid van het Reumanetwerk Utrecht (RNU). Het RNU staat voor een
netwerk met diverse samenwerkingsafspraken om de kwaliteit van
zorg rondom mensen met reumatische aandoeningen te verbeteren
en het actief bewegen hierbij aan te moedigen.
Zie ook www.reumanetwerkutrecht.nl
Fysiotherapie Utrecht Oost is op de eerste en tweede verdieping van
het Gezondheidscentrum Utrecht Oost gelegen aan de Bloemstraat
65 te Utrecht.
Ons team bestaat uit 15 medewerkers met diverse specialisaties.
Op onze website www.fysiopraktijk.nl vindt u meer informatie. Er
zijn beweeggroepen op maandagochtend en donderdagavond
waarbij u op afspraak met uw knipkaart kunt aansluiten en/of u kunt
op een zelf gekozen tijdstip individueel komen trainen.
Bel voor het maken van een afspraak naar 030-2341010.
Met vriendelijke groet,

Bloemstraat 65D
3581 WD Utrecht

030-2341010
www.fysiopraktijk.nl

Kvk 52087964
IBAN NL72ABNA0555673561
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kosten voor deze knipkaart bedragen € 135,00.
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S amenwerk in g
TRIAS, Family Fi tness
en de Kwakel
Op de locatie, gevestigd in het
zwembad de Kwakel, richt TRIAS zich
met name op preventie of behandeling
van chronische ziekten waaronder de
reumatische aandoeningen
De meerwaarde van ons
behandelconcept is dat wij, dankzij
onze samenwerking met fitnesscentrum
Family Fitness en zwembad de Kwakel,
in staat zijn om gerichte en betaalbare
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professionele zorg aan te bieden. Door
de samenwerking met Family Fitness en
het zwembad kunt u naast fysiotherapie
ook gebruik maken van een speciaal
fysio-abonnement in het fitnesscentrum
en hydrotherapie.

Fysiotherapie in het water (Hydrotherapie)
Fysiotherapie in het water is een vorm van fysiotherapie waarbij u
oefeningen doet in warm water van ongeveer 31 graden Celsius. De
oefeningen worden zowel individueel als in groepsverband gegeven
onder leiding van een ervaren fysiotherapeut. Het oefenbad heeft
verschillende diepteniveaus en is zodanig opgebouwd dat u niet
hoeft te kunnen zwemmen om toch te kunnen oefenen in het
water. De duur van een behandeling is meestal een uur, afhankelijk
van uw lichamelijke mogelijkheden. Fysiotherapie in het oefenbad
is bedoeld voor mensen die door hun klachtenpatroon moeite
hebben met het oefenen op het droge. Oefenen in water gaat
lichaam uitoefent, de spieren meehelpt met het bewegen van de
gewrichten.
Het doel van deze therapievorm is het verminderen van pijn en het
verbeteren van kracht, beweeglijkheid, stabiliteit en conditie. Tijdens
de oefeningen leert u uw eigen mogelijkheden en grenzen kennen
in het water.
Zorgverzekeraars vergoeden de therapie vanuit de aanvullende
verzekering en bieden verschillende aanvullende pakketten aan.
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veel makkelijker, omdat de opwaartse kracht, die het water op het
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