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Certificering Plus en Topzorg certificaat  

Op vrijdag 20 november 2015 heeft er weer een audit plaatsgevonden voor de hercertificering van het Plus 
certificaat. Wederom is onze praktijk goedgekeurd en mogen we ook de komende 2 jaar het Plus certificaat 
uitdragen. Hierdoor zijn we voorkeursleverancier voor de meeste zorgverzekeraars. 
Door de Plus certificering bent u zeker van de best mogelijke kwaliteit door ons geleverd. 
 
 
Fysiotherapie bij voet– en voetgerelateerde klachten  
 
Sterke en flexibele voeten dienen als fundament voor onze houding en beweging. Verlies van voetvorm- en 
functie kan leiden tot voetklachten zoals fasciitis plantaris, metatarsalgie, standsafwijkingen van de tenen 
maar ook peesproblemen in het onderbeen of shin splints (MTSS). Gerichte fysiotherapie kan worden ingezet 

om patiënten met deze klachten te behandelen. 
 
Uit onderzoeken  is  gebleken dat  ongeveer  80 %  van de bevolking wel eens te maken krijgt met  voetklach-
ten. Regelmatig worden mensen  naar  de fysiotherapeut, podoloog of podotherapeut  verwezen om de klach-
ten te behandelen,  vaak met tegenvallende resultaten.  
Maartje Weekers en Ruud Heuvelmans zijn gespecialiseerd in voetklachten en het stellen van een diagnose. 
De behandeling zal bestaan uit een oefenprogramma, gericht op de intrinsieke voetspieren, die van groot 
belang zijn voor de stabiliteit en functie van de voet.  
 
Veelal komen  voet klachten voort uit een verkeerd looppatroon. De oorzaak ligt in de afname van functie van 
bepaalde spieren in de voet door het  schoeisel dat we dragen. Kinderen gebruiken deze spieren reflexmatig 
wel. Volwassen of ouderen met voetproblemen gebruiken deze spieren vaak niet op de goede manier  waar-
door  de  voet  door kan zakken en/of  stands veranderingen in de voet kan ontstaan met als  gevolg pijnklach-
ten.  
 
Als de beweeglijkheid van de voet en enkel en de kracht in de spieren van 
de voet en kuit voldoende is, kan een oefenprogramma worden aangebo-
den. Het oefenen kan met de juiste aanwijzingen grotendeels thuis wor-
den  uitgevoerd. Meer dan 80% van de mensen met voetklachten als ha-
mertenen, pijnlijke voorvoeten en hiel en wreef klachten hebben baat bij 
een goed oefenprogramma. 
 
Training gericht op de voetfunctie bij sporters kan een bijdrage leveren 
aan hun sportprestaties. 

 
 
Rachel Visser afgestudeerd als Handtherapeut!! 
 
Onze collega Rachel Visser heeft met succes de Handopleiding afgerond. Dit is een mooie prestatie en heeft 
een grote meerwaarde voor de praktijk. Samen met Liesbeth van den 
Dungen zal zij de patiënten met hand en polsklachten gaan behandelen. 
Indien het voor de aandoening van meerwaarde is, kunnen zij ook bijge-
staan worden door de manueel therapeut en/of de oedeemtherapeut. 

 
 
 
Zorgverzekering 2016 
 
Nog tot 31 december 2015 kunt u wijzigingen aanbrengen in uw zorgverzekering. 
Bent u voldoende aanvullend verzekerd?  
Doe de test op www.zorgverzekeringwijzer.nl of kijk op www.defysiotherapeut.com 
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Wist u dat….. 

 U van allerlei zaken betreffende onze praktijk ook op de hoogte wordt gehouden via onze Facebook 

pagina www.facebook.com/fysiotherapieramaekers 

 Liesbeth van den Dungen het congres “Tendons… Let them glide” heeft bijgewoond in  
 Sint MichielsGestel, een congres voor handtherapeuten en handchirurgen. Belangrijke sprekers 
 waren prof. dr. Jin Bo Tang uit China met als specialisatie pees- en zenuwreconstructie en  
 handtherapeut Mw. Van Strien die vertelde over het belang van vroegtijdig bewegen na een  
 peesreconstructie.  

 Patricia een presentatie heeft gegeven voor praktijkondersteuners van Meditta, fysiotherapeuten en 

ergotherapeuten in verband met valpreventie. 

 Een aantal collega’s druk bezig zijn met het afronden van hun vervolgopleidingen.  
 Sjoerd van Velthoven is bezig met het afronden van zijn opleiding “Geriatriefysiotherapie” ,  
 Isolde Kuijlaars met haar opleiding “Fysiotherapie Wetenschap” en  
 Lars van der Heijden is halverwege met zijn opleiding tot manueel therapeut. 
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