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35 jaar ervaring en kwaliteit!

Als bewegen niet vanzelfsprekend is

Jubileumweekprogramma:
Maandag 18 november  14.00 - 15.00 uur Fysiofi tness  door Rob – op aanmelding

 15.00 - 16.00 uur Fysiofi tness  door Jan – op aanmelding

Dinsdag 19 november  Overdag: Gratis Fitscan sneltest door Jeroen – op afspraak

Woensdag 20 november 18.00 - 19.00 uur Gratis sportspreekuur door Auke – op afspraak 
Donderdag 21 november  13.30 - 14.30 uur Senior Fit training door Sharon – op aanmelding

Vrijdag 22 november  09.00 - 10.30 uur Wandelen met de fysiotherapeut door Cora
   – op  aanmelding (met kopje koffi  e toe)

Zaterdag 23 november  10. 00 uur Start vanaf de praktijk de Watertoren tot Watertoren
   racefi etsrit van een kleine 100 km met koffi  e en taart in de Watertoren 
   van Scheveningen (kosten € 10,–) door Auke – op aanmelding

WENSACTIE
35 jarig bestaan

twv €300,-
(Kijk snel op de achterzijde

van deze krant!)

WENSACTIE
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Nanny van Peet kon helaas niet aanwezig zijn bij het maken van de foto

DOE MEE!
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Als bewegen niet 
vanzelfsprekend is
Onze visie is: Leven is bewegen en bewe-

gen is leven. Als bewegen (even ) niet van-

zelfsprekend is, verdient u de beste zorg van 

dé specialist in bewegen. Wij staan klaar om 

u te behandelen, te ondersteunen en met 

trainen sterker te maken, zodat u weer beter 

kunt bewegen.

Iedere patiënt centraal
“Iedere patiënt staat bij ons centraal. Die 

moet tevreden zijn. Die komt - als het nodig 

is - graag weer bij ons terug. Die beveelt 

ons aan bij familie, vrienden en bekenden. 

Daarom zorgen wij voor een goede service 

met persoonlijke aandacht, een goede en 

harmonieuze sfeer én nakomen van afspra-

ken.”

Fysiotherapie Alkemade investeert door-

lopend fl ink in kwaliteit en opleiding. Zo 

kunnen bijna alle klachten – voor u dicht bij 

huis - direct door onze specialisten worden 

behandeld én volgens de meest recente 

inzichten. 

Onze 2 secretaresses zorgen voor een goede 

telefonische bereikbaarheid, gastvrijheid  

en de administratieve afhandeling van uw 

behandelingen. Cora: ”Onze fysiotherapeuten 

kunnen dus al hun tijd direct besteden aan u!”

In onze eigen oefenzaal kunnen we trainen 

met u, individueel of groepsgewijs. Voor het 

versnellen van uw herstel én voor het voorko-

men van herhaling van uw klachten. Belangrijk 

aandachtspunt vinden wij het bevorderen 

van zelfredzaamheid en zelfstandigheid  van 

onze patiënten in omgaan met hun klach-

ten. Misschien een rare uitspraak, maar: “Waar 

mogelijk maken wij onszelf zo snel mogelijk 

‘overbodig”. 

Samenwerking
Wij werken veel samen met andere zorgver-

leners, welzijnsorganisaties, sportverenigin-

gen en de gemeente als ook met de hele 

regio. Samen kunnen we nóg meer voor u 

betekenen, samen gaan we voor de béste 

zorg. 

Watertoren tot Watertoren racefi etsrit
Zaterdag 23 november 2019
Ter ere van het 35 jarig jubileum van 
Fysiotherapie Alkemade 

Starttijd: 10.00 uur vanaf de praktijk van 

Fysiotherapie Alkemade

Roelofarendsveen – Scheveningen – 
Roelofarendsveen
Watertoren – Watertoren – Watertoren

Kosten €10,- voor koffi  e met taart bij 

Onder de Watertoren in Scheveningen.

Racefi etsrit van een kleine 100 km door 

onze polder en duinen. Halverwege, 

bij restaurant Onder de Watertoren in 

Scheveningen koffi  e met taart. Neem hier-

voor €10,- per persoon mee. 

Contact: Auke Biemond

In 1984 begonnen 2 fysiotherapeuten vanuit 2 behandelruimtes aan de Spoorstraat. Nu, 35 jaar later, bestaat het 
team uit 8 fysiotherapeuten met ieder hun eigen specialisaties, 1 acupuncturiste en 2 secretaresses. De praktijk 
heeft een oppervlakte van 440 m² met 9 behandelruimtes, 2 wachtkamers en een eigen professionele oefenzaal 
op de 1e etage bij Hart4Health. Natuurlijk met een lift! We spreken met oprichter en eigenaar Cora Vermeulen.

Fysiotherapie Alkemade 35 jaar

“Leven is bewegen, 
bewegen is leven”

Altijd al eens willen doen? Meld u aan voor ons Jubileum programma
Meer informatie of aanmelden? Bel onze secretaresses: 071-3313450 (tussen 8.00 en 16.00 uur).

Fysiofi tness training: training op maat met aandacht voor voorkomen van klachten

Maandag 18 november  14.00 - 15.00 uur Fysiofi tness  door Rob – op aanmelding
 15.00 - 16.00 uur Fysiofi tness  door Jan – op aanmelding

Fitscan sneltest:  met een aantal vragen en snel-testen bekijken we uw belastbaarheid en val risico

Dinsdag 19 november   Overdag:  gratis Fitscan sneltest door Jeroen - op afspraak

Sportspreekuur: wordt elke woensdag gehouden van 18.00 – 19.00 uur 

(Beginnende) sportblessure  - Als sporten (even) niet vanzelfsprekend is, kom dan naar: 
Woensdag 20 november 18.00 - 19.00 uur  gratis sportspreekuur door Auke: op afspraak 

Senior Fit training: Investeer in de preventie van vallen, uw algemene gezondheid en gevoel van welzijn 

Donderdag 21 november van 13.30 - 14.30 uur Senior Fit training door Sharon - op aanmelding

Wandelen met de fysiotherapeut:  lekker bewegen én vragen kunnen stellen

Vrijdag 22 november van 09.00 - 10.30 uur wandelen met de fysiotherapeut door Cora - op  
aanmelding (met kopje koffi  e toe)

Racefi ets rit:
Zaterdag 23 november om 10.00 uur start vanaf de praktijk de Watertoren tot Watertoren 
Racefi etsrit  door Auke: op aanmelding

Dit is een uitgave van: Fysiotherapie Alkemade
 Lucas van Leydenlaan 2B, 2371 RW Roelofarendsveen
 T 071-3313450 •  F 071-3319422 8 •  E secretariaat@fysiotherapiealkemade.nl
 www.fysiotherapiealkemade.nl

Aan dit nummer werkten mee: Margje Smit, Anite Buskermolen, Cora Vermeulen met bijdragen 

van  alle teamleden

Ontwerp, opmaak, druk: 

C O L O F O N     S P E C I A L E  U I T G A V E   |   N O V E M B E R  2 0 1 9
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Ik had ernstige evenwichtsklachten en duizeligheid, waardoor ik zeer 
slecht ter been was. Mijn huisarts heeft mij toen naar Anite Buskermo-
len verwezen. 
Zij heeft mijn nekgewrichten behandeld en dit hielp zeer goed! Na 5 
behandelingen ben ik zo goed als klachtenvrij. Nu moet ik alleen mijn 
oefeningen thuis goed blijven doen.”

De heer van Diemen

“Veel pijn, nieuwe heup... en toen kwam Jan mijn fysiothera peut. Jan is 
heel bekwaam in het begeleiden van zijn clienten. Heel voorzichtig met 
de eerste oefeningen, hij geeft je veel vertrouwen en dat is zeker heel 
belangrijk. In maart volgend jaar krijg ik weer een nieuwe heup en zal 
dan zeker weer graag bij Jan aankloppen!”

Mevrouw van Ulden

Manuele therapie
Manuele therapie is een specialisme binnen de fysiothera-
pie. De manueel therapeut is gespecialiseerd in het onderzoek 
en de behandeling van patiënten met klachten aan de wer-
velkolom en de gewrichten in armen en benen. Manuele the-
rapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard 
gaan met het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten.

In een eerste gesprek zal de manueel the-

rapeut, net als de fysiotherapeut, vragen 

naar het ontstaan van de klachten, wan-

neer de klachten optreden, hoelang de 

klachten al bestaan en wat de klachten 

doet toe- of afnemen. Daarna volgt licha-

melijk onderzoek waarbij de houding en 

het bewegen worden beoordeeld en de 

gewrichten met specifi eke bewegingen 

worden onderzocht.

Beoordeling
Op grond van de verkregen onderzoeksge-

gevens kan een diagnose worden gesteld. 

Samen met de patiënt zal de manueel the-

rapeut beslissen of er behandeld kan wor-

den of dat de patiënt terug gaat naar de 

arts of specialist met een rapportage van 

de manueel therapeut. De manueel thera-

peut probeert de verstoorde beweeglijk-

heid te herstellen of teveel beweging te 

stabiliseren door middel van trainingsad-

viezen.

Manipulaties
Tijdens de behandeling maakt de 

manueel therapeut gebruik van 

specifieke bewegingen in de gewrichten: 

zogeheten mobilisaties, maar ook d.m.v.  

manipulaties (in de volksmond ‘kraken’ 

genoemd). Daarbij kan een knappend 

geluid worden gehoord. De meeste 

patiënten ervaren dit als een kortstondig 

vreemd gevoel, maar vinden het over het 

algemeen niet pijnlijk.

De eff ecten zijn vaak direct merkbaar: 

u voelt een verbetering van de bewe-

gingsvrijheid en een afname van pijn. Het 

behandelprogramma van de manueel 

therapeut bestaat verder uit het geven 

van goede instructies, adviezen, begelei-

ding en inzicht in gezond bewegen.

Veel voorkomende klachten die de 

manueel  thera peut behandelt zijn:

• Hoofd-, nek- en schouderklachten, 

eventueel met pijn die uitstraalt tot in 

de armen

• Klachten hoog in de rug met rib- en 

borstpijn

• Artrose van de heup

• Lage-rugklachten, eventueel met uit-

stralende pijn naar de benen

• Bepaalde vormen van duizeligheid, 

op gewekt door het bewegen van de 

nek

• Kaakklachten, eventueel gecombi-

neerd met nekklachten

Voor elk sportniveau en iedere sport
Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en 
bedoeld voor mensen met sport gerelateerde blessures en klach-
ten. Een sportfysiotherapeut weet welke eisen de betreff ende 
sport aan uw lichaam stelt en kan u daardoor het beste onder-
steunen in een zo snel mogelijke terugkeer op het gewenste 
niveau van sportbeoefening.

Voor top-, amateur en 
recreatie
De sportfysiotherapeut is er voor de top-

sporter én voor de sporter, die op ama-

teurniveau of recreatief niveau zijn sport 

beoefent. Leeftijd speelt geen enkele rol.

Bij de sportfysiotherapeut bent u in de 

beste handen voor:

• De diagnose van uw sportblessure.

• Het behandelen van uw sportblessure.

• De opbouw van uw sportactiviteiten.

• Het voorkomen van een (nieuwe)

sportblessure.

• Sportmedische begeleiding van trai-

ningsprogramma’s.

• Revalidatie

Onze sportfysiotherapeut Jan de Koning 

ondersteunt de seniorenselectie van 

ROAC, maar ook de Nationale jeugdteams 

van de KNVB en ziet dagelijks sporters van 

alle leeftijden en vanuit alle verschillende 

sporten die in de regio beoefend worden.
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Fysiotherapie bij kaakklachten
Veel mensen met kaakklachten weten niet dat er fysiotherapeuten
bestaan die gespecialiseerd zijn in kaakklachten. Maar dat is echt 
zo, sterker: het is zelfs een aparte specialisatie binnen de fysio-
therapie. Met een mooi woord is dat de orofaciaal fysiotherapeut. 
Rob Janssen is zo’n geregistreerd orofaciaal fysiotherapeut bij 
Fysiotherapie Alkemade.

“Ik wist niet dat hier ook fysiotherapie voor bestond”, is de meest gehoorde opmer-
king volgens Rob Janssen. “Voor pijn rondom je kaak, een knappende kaak, een 
beperkte beweeglijkheid en knarsen of klemmen, kan je juist bij mij terecht.”

Uniek voor de regio 
Rob Janssen heeft een zeer goede combinatie. Naast kaakspecialist is Rob ook mas-
ter manuele therapie. Hij is ook gespecialiseerd in de behandeling van klachten aan 
het hoofd en de nek. “Kaak, hoofd en nek zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien”, 
legt Rob uit. “Voor mij de reden om me dagelijks volledig te verdiepen in deze gebie-
den.” Het maakt zijn werk uniek. Hij werkt dan ook nauw samen met huisartsen en 
tandartsen in deze en omringende gemeentes. Een superspecialist voor de regio.

Werkwijze
Samen met de patiënt wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten. Vanuit dat
onderzoek wordt een specifiek behandelplan opgesteld. Indien nodig wordt contact
gelegd met de eigen tandarts.

Resultaten
De behandelresultaten zijn meestal erg goed. Mensen die soms al jaren met klachten
lopen, hebben een enorme verlichting en in veel gevallen komen ze zelfs helemaal 
van hun klachten af. “Vaak hebben mensen een langdurige zoektocht achter de rug, 
omdat ze niet weten dat mijn specialisatie bestaat. Het beste is om bij geringe klach-
ten of zelfs twijfel direct met mij af te spreken”, luidt het advies van Rob.

“Ik had al maanden last van kiespijn, maar mijn tandarts kon niets vin-
den. Daarom verwees hij mij naar de kaakchirurg. Deze ontdekte dat 
mijn klachten voortkwamen uit een te hoge spanning in mijn kauw-
spieren. Hij verwees mij naar Rob Janssen. Door de oefeningen die Rob 
mij gaf ontdekte ik dat ik veel klemde met mijn kaken. Nu ik minder 
klem worden mijn kiespijnklachten eindelijk ook minder!”

Joost

“Ik ben blij dat dokter Schoorl mij 
dit geadviseerd heeft. Het is fijn 
om met een groep die hetzelfde 
doormaakt samen te zijn en te 
sporten. Het zorgt ervoor dat ik 
actiever in mijn leven na de diag-
nose Parkinson sta dan ik gedaan 
zou hebben zonder deze groep. 
Ik had mezelf nooit zien sporten, 
maar ik verbaas mezelf hoe ik 
krachttraining en sport aan het 
doen ben in de groep. Tevens valt 
het mij erg mee dat het ziektepro-
ces veel minder snel gaat dan ik 
dacht. Ik ben blij dat ik nog steeds 
Anja van Tol ben en geen lid van 
de familie van Parkinson.”

Anja van Tol

Parkinson, MS, beroerte
Neurorevalidatie
Neurorevalidatie is bedoeld voor mensen die vanwege een beroerte, 
dwarslaesie of andere hersen- of zenuwbeschadigingen problemen 
ervaren in hun dagelijks leven. Problemen op lichamelijk gebied 
of problemen met de impact op het leven van de persoon en diens 
omgeving.

De revalidatie is erop gericht de gevolgen van 
de aandoening te verminderen en u beter te 
laten functioneren in het dagelijkse leven.
Uw eigen doelstellingen en wensen zijn 
leidend. Neurorevalidatie is maatwerk. 
Binnen onze praktijk hebben we alle 

ruimte, ervaring, kennis en middelen in 
huis om u in deze revalidatieperiode opti-
maal te ondersteunen. Auke Biemond is 
namens onze praktijk  lid van Parkinson-
Net en het CVA netwerk in oprichting van 
de regio Leiden.
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“Na mijn borstoperatie kreeg ik last van vochtophoping in borst en arm, waardoor ik beperkt werd in mijn schou-
derbewegingen. Hierdoor kwam ik bij Margje terecht. Na een aantal behandelingen hebben we dit nu prima 
onder controle, maar regelmatige behandeling blijft noodzakelijk. Naast een goede behandeling is advies en 
steun heel belangrijk. Margje begrijpt heel goed wat je voelt en ervaart.”

Jannie Roede

Meer mensen genezen van kanker of overleven de ziekte voor lan-
gere tijd door betere en vroegere diagnostiek en behandeling. Uit
onderzoek blijkt dat een goede conditie essentieel is voor uw kwali-
teit van leven met en na kanker. Alles draait om het steeds weer her-
vinden van de balans in het lichaam en het eigen leven.

Fysiotherapie Alkemade helpt:

• Door u van informatie te voorzien voor-

afgaand aan een operatie

• Met behandeling en begeleiding mid-

dels manuele lymfedrainage en lymfta-

ping in de eerste fase na een operatie 

wanneer dit nodig is

• Bij het herwinnen van uw conditie na 

behandeling of het onderhouden van 

uw conditie tijdens de behandelingen 

die u ondergaat.

Werkwijze Oncorevalidatie
U start met een intake en onderzoek bij één 

van onze fysiotherapeuten die gespeciali-

seerd zijn in oncorevalidatie (Jan de Koning 

en Margje Smit) om te bepalen wat voor u 

de beste training is. Steeds vaker trainen 

mensen al tijdens de behandeling van che-

motherapie en bestraling zodat u minder 

conditie verliest in deze periode en na die 

tijd uw conditie weer sneller opbouwt.

Na de intake en het vaststellen van de doe-

len start u met 2x per week 1 uur trainen 

(óók als u nog bestraling of chemothera-

pie moet ondergaan). Dit wordt aangepast 

aan uw individuele situatie. Uiteindelijk is 

het doel dat u weer zelfstandig kunt spor-

ten, eventueel in een van onze medische 

trainingstherapie groepen.

Extra ondersteuning
De conditietrainingsfase wordt indien 

nodig ondersteund door manuele lym-

fedrainage als u problemen ondervindt 

met de vochtafvoer of wondgenezing ten 

gevolge van de operatie en de daarop vol-

gende behandelingen. Ook acupunctuur 

behoort tot de mogelijkheden.

Volledige vergoeding
Deze behandeling en training wordt 

meestal volledig vergoed door alle zorg-

verzekeraars.

Manuele lymfedrainage
Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol bij het afvoeren van vocht
en het optimaliseren van ons immuunsysteem. Indien de afvoer van
lymfevocht verstoord raakt, kan zogenaamd lymfoedeem ontstaan.
Lymfoedeem begint vaak met een zwaar, vermoeid gevoel in een arm
of been en kan uiteindelijk leiden tot een dikke arm of opgezwollen
been. Maar ook een dikke borst kan lymfoedeem als oorzaak heb-
ben. Lymfoedeem gaat nooit vanzelf over. Wat te doen?

Verstoring van de afvoer van lymfevocht kan 

verschillende oorzaken hebben. Bijvoor-

beeld door een operatie waarbij lymfklieren 

zijn weggehaald, lymfklieren beschadigd 

zijn door bestraling (of indien er aangebo-

ren minder goed functionerende lymfeba-

nen aanwezig zijn). Door de slechte afvoer 

ontstaat zwelling.

Zware, vermoeide ledematen met lymfoe-

deem zijn zeer hinderlijk, maar kunnen ook 

ontstekingen (wondroos) tot gevolg heb-

ben. Je kunt het dus  niet gewoon maar 

laten gaan.

Behandeling
De behandeling van lymfoedeem bestaat 

uit oedeemtherapie die de volgende onder-

delen bevat:

• Manuele lymfdrainage.

• Oedeem- en fibrosegrepen.

• Bewegings- en ademhalingsoefeningen.

• Compressietherapie.

Oedeemtherapie kan ook worden ingezet 

bij andere vormen van oedeem, bijvoor-

beeld veneus oedeem of lipoedeem en kan 

effectief zijn bij de behandeling van open 

wonden. Ook fibrose (verhardingen) t.g.v. 

bestraling kan goed behandeld worden 

met fascietechnieken.

Metingen
Om de voortgang van de behandeling te 

kunnen bepalen, wordt de omvang van 

het oedeem regelmatig gemeten. Aan het 

einde van de behandelperiode zal soms 

een therapeutisch elastische kous worden 

aangemeten. Zo kunt u het beste resultaat 

behouden.

Is dat geschikt voor mij?
Of manuele lymfedrainage voor u geschikt 

is, wordt individueel beoordeeld. U kunt 

contact opnemen met onze oedeemthera-

peuten Margje Smit en Sharon Lubbers.

Behandel- en trainingsmogelijkheden 
voor mensen met kanker

“Margje en Jan zijn professioneel, meelevend en zeker aan te raden voor 
oedeemtherapie en oncorevalidatie. Oncorevalidatie helpt je verder 
herstellen, energie en spierkracht opbouwen en gaat gepaard met een 
lach en een traan. Oedeemtherapie is bij mij vaak pijnlijk, maar nodig 
om het beschadigde weefsel soepel te houden en eventueel vocht te ver-
drijven.”

Vera Knijnenburg
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Een val of bijna val kan bij ouderen leiden tot een angstiger gevoel 
bij bewegen, tot minder (durven) bewegen, tot blijvende beperkin-
gen en daarmee tot een kleinere leefwereld.  

Tijd om meer te gaan investeren in pre-

ventie van vallen! Dit kan door te werken 

aan de grootste risicofactoren: gebrek aan 

spierkracht, lenigheid, evenwicht en reac-

tievermogen. Daar richt de Senior Fit trai-

ning zich dan ook op.

Meer bewegen heeft niet alleen een posi-

tief effect op uw valrisico, het draagt ook 

bij aan uw algemene gezondheid en uw 

gevoel van welzijn. 

Valpreventie training kan individueel en 

groepsgewijs gegeven worden. Door in 

een groep met elkaar bezig te zijn, zult u 

ervaren dat deze training niet alleen func-

tioneel is, maar bovenal erg leuk!

Om u de beste kwaliteit te garanderen wor-

den de trainingen gegeven door een van 

onze fysiotherapeuten. Onze trainin-

gen zijn op maat. Dit houdt in dat 

u van te voren een intake krijgt om 

ervoor te zorgen dat het programma 

nauw aansluit bij uw niveau en 

wensen.

In de Gezondheidszorg wordt steeds meer de nadruk gelegd op het 
belang van bewegen bij chronische aandoeningen, zoals ook bij 
COPD, een aandoening, die bijna 600.000 mensen in Nederland heb-
ben. 

COPD is een longziekte waarbij uw longen 

zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u 

heeft minder energie. De afkorting COPD 

staat voor Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (Chronische Obstructieve Long 

Ziekte). Als u COPD heeft, ademt u moei-

lijker omdat uw longen beschadigd zijn.  

Daardoor kunnen normale dingen lastig 

zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen 

of aankleden.

Uw longen kunnen niet voldoende zorgen 

voor een goede ademhaling. Vergelijk het 

met een tankwagen waar zo’n tienduizend 

liter zuurstof in kan. Een gezonde volwas-

sene heeft ongeveer die hoeveelheid zuur-

stof per dag nodig. Bij COPD lukt het soms 

maar om een halve tankwagen per dag in- 

en uit te ademen. 

Bij Fysiotherapie Alkemade weten we hoe 

lastig het is voor veel COPD’ers om in bewe-

ging te komen en te blijven en zijn we 

gespecialiseerd in de begeleiding, zowel 

individueel als in groepstrainingen, waarin 

er samen in een goede sfeer gewerkt wordt 

aan het optimaliseren en onderhouden van 

de fysieke conditie.

Bij COPD is de behandeling door de fysio-

therapeut er onder andere op gericht om 

de longfunctie, spierfunctie, inspannings-

capaciteit en kwaliteit van leven zo veel als 

mogelijk op peil te krijgen, te houden en 

kortademigheid tegen te gaan. 

Vanaf 2019 wordt fysiotherapie voor mensen 

met COPD vanaf de eerste behandeling ver-

goed vanuit de basisverzekering. Wel is het 

aantal behandelingen waarop u in het eerste 

behandeljaar en de daarop volgende jaren 

(de onderhoudsfase) aanspraak kunt maken, 

gemaximeerd. Uiteraard is er ook hier de 

mogelijkheid om na een begeleid traject te 

blijven trainen op de praktijk.

Belt u voor meer informatie gerust met onze 

secretaresses!

COPD? Beweeg! Acupunctuur

“De kracht van de praktijk is  voor 
mij;  het motiverende team, het 
luisterend oor en de gezellige en 
positieve sfeer!”

Trudy Wagner

Valpreventie en Senior Fit training
Een goede conditie helpt vallen voorkomen!

Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese genees-
kunde. Het is een oude Chinese methode om ziekten te behandelen 
middels het zetten van naalden en bestaat al meer dan 2200 jaar. De 
traditionele Chinese geneeskunde benadert de mens en zijn ziekten 
anders dan de westerse geneeskunde. Er wordt naar de gehele mens 
gekeken met daaraan vast de klacht.

Uitgangspunt in de acupunctuur is de 

verhouding tussen Yin en Yang. Dit zijn 

de twee oerkrachten van het leven die 

ook in ons lichaam werken. Zolang deze 

twee oerkrachten met elkaar in balans 

zijn voelen we ons gezond en prettig. 

Daarnaast wordt er een indeling van 

klachten gemaakt aan de hand van de 

vijf elementen. De vijf elementen Hout, 

Vuur, Aarde, Metaal en Water kunnen 

verbanden aangeven tussen verschijn-

selen, waar wij als westerlingen geen 

relatie in zouden herkennen. Het geeft 

de acupuncturist inzicht in de relatie 

tussen de klachten, voedingsmiddelen 

en emoties etc. Acupunctuur kan bij 

veel klachten worden ingezet, o.a. ver-

moeidheid, pijnklachten, longklachten, 

hoofdpijn en als ondersteuning tijdens 

en na chemotherapie.

U kunt terecht bij Nanny van Peet.

V.l.n.r. Auke Biemond, Sharon Lubbers en Jeroen Pisart
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BEWEEG en

ADVIES CENTRUM
Preventie en nazorg 

 “Exercise for a  healthy life”

BEHANDELCENTRUM
Onderzoek, behandeling, revalidatie en advies 

 “Exercise is medicine”

Fysiotherapie en
Revalidatie Centrum 

Sport Medisch
Centrum

Arbeids-
fysiotherapie

Centrum 

Rob Janssen

Auke Biemond

Cora Vermeulen

  Margje Smit

Sharon Lubbers

Henny v.d. Haak

Anite Buskermolen Jan de Koning

Jeroen Pisart Nanny van Peet 

Jolanda Ganzevles

Als bewegen niet vanzelfsprekend is



Openingstijden 
Maandag: 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag: 08.00 - 21.00 uur
Woensdag: 08.00 - 21.00 uur
Donderdag: 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 18.00 uur

Op zaterdag en zondag
zijn wij gesloten.

Meer informatie?
Bel met onze secretaresses:
071-3313450 (tussen 8.00 en 16.00 uur)

Lucas van Leydenlaan 2B, 
2371 RW  Roelofarendsveen
071-3313450/ 06-28256486
secretariaat@fysiotherapiealkemade.nl
Fysio Alkemade

Wat wij bieden:              
• Algemene fysiotherapie

• Manuele therapie – methode SOMT en Marsman

• Oedeemtherapie/ Manuele lymfedrainage - methode 

Vodder, incl. ulcus cruris behandeling en zwachtelen

• Sportfysiotherapie

• Orofaciale fysiotherapie (kaak & mime therapie)

• Revalidatie (training): preoperatief, postoperatief en 

na traumata

• Neurorevalidatie

• Begeleiding en behandeling van (borst) 

kankerpatiënten

• Gesuperviseerde looptherapie voor claudicatio 

intermittens

• Specifi eke training (individueel en ook in groepen) 

voor: COPD/long – hart- en vaat ziekten - reuma 

- diabetes - Parkinson - (ernstig) overgewicht - 

oncorevalidatie/herstel na kanker

• Functioneel trainen voor (kwetsbare) ouderen, 

valpreventie

• KNGF beweegprogramma’s: artrose, COPD, coronaire 

hartziekten, diabetes type 2, oncologie, osteoporose, 

ouderen

• Medische trainingstherapie/ fysiofi tness

• Arbeidsfysiotherapie

• Werkplek onderzoek en herstel instructie 

(training “on the job”)

• Acupunctuur (lid NVA en KAB) en dry needling

www.fysiotherapiealkemade.nl

Wensactie
Ter gelegenheid van ons 35-jarig 
bestaan stellen wij een budget van 
300 euro beschikbaar om uw wens of 
van iemand in uw omgeving in ver-
vulling te laten gaan!

Heeft u een wens die te 
maken heeft met sporten, 
bewegen of zorg? Laat het 
ons weten en misschien 
laten wij úw wens wel uit-
komen!

Kijk op onze website of op 
facebook voor meer informatie


