Specialisaties:
Medische trainingstherapie: Functioneel en doelgericht
trainen in een kleine groep onder begeleiding van een
fysiotherapeut. De kosten van deze training worden niet
vergoed door de zorgverzekeraar.

Manuele therapie: Met manuele therapie worden pijnlijke
en beperkte gewrichten behandeld, vooral van de wervelkolom.
Met handmatige ondersteuning worden de gewrichten pijnvrij
en bewegelijk gemaakt.
fysiotherapie

Psychosomatiek:

manuele therapie

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut richt zich op het
behandelen van mensen met spanning- of stressgerelateerde
klachten, chronische (pijn) klachten, vermoeidheid en
onbegrepen klachten.

bekkenfysiotherapie

fysiotherapie voor ouderen

kinderfysiotherapie
psychosomatiek
oefentherapie

Triggerpointmethode: Triggerpoints zijn verhardingen in
een spier en een veelvoorkomende oorzaak van pijnklachten.
Deze punten zijn te behandelen middels massagetechnieken
of met behulp van een acupunctuurnaald, de zgn. ‘dry
needling’.
Fysiotherapie voor ouderen: Fysiotherapie voor ouderen
is specifiek gericht op het begeleiden en behandelen van
lichamelijke problemen die ontstaan bij de ouder wordende
mens.

Bekkenfysiotherapie: De bekkenfysiotherapeut behandelt
klachten in de buik, lage rug, bekken- en bekkenbodemgebied
bij mannen, vrouwen en kinderen.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld ongewild urineverlies,
moeilijke stoelgang of bekkenpijn tijdens en na zwangerschap.
Kinderfysiotherapie: De kinderfysiotherapeut is

Praktijk Fysiofriso
J.H. Knoopstraat 6-e,
8933 GS Leeuwarden
tel.: (058) 213 59 56
info@fysiofriso.nl
www.fysiofriso.nl

Oefentherapie Cesar: Oefentherapeut Cesar: Werkt aan

Wijkzorgcentrum Greunshiem
Tjotterstraat 16, 8937 AS Leeuwarden

gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met problemen
op het gebied van ontwikkeling en beweging. Hierbij is vooral
het plezier in bewegen erg belangrijk.

het optimaliseren van houding en beweging, bewustwording
in het zelf opvangen van klachten en biedt handvatten om
klachten structureel op te lossen of te verminderen.

Wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek
Hoeksterpad 16, 8911 JW Leeuwarden

psychosomatische
fysiotherapie

Psychosomatische klachten

Therapiedoelen kunnen zijn:

Een mens heeft spanning en stress nodig om te kunnen
functioneren. Wanneer je in balans bent, wordt deze
spanning afgebouwd en vindt er voldoende herstel
plaats. Als dat niet gebeurt, om wat voor reden dan ook,
kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

- inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de
klacht
- veranderen van de factoren, die de klacht in stand 		
houden
- (weer) leren ontspannen
- verbeteren van de ademhaling of het adempatroon 		
door lichaamsbewustwording
- verhogen van de belastbaarheid
- aanvoelen en respecteren van lichamelijke en 		
psychische grenzen
- op een andere manier leren omgaan met de klachten
- vertrouwen krijgen in het lichamelijk functioneren, 		
waardoor meer zelfvertrouwen ontstaat

Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:
-

vermoeidheid/lusteloosheid
zich niet kunnen ontspannen
druk op de borst of hartkloppingen
onverklaarde spier- en gewrichtspijn
benauwdheid, moeite met ademhalen
hoofdpijn, nek-, rug- of bekkenklachten
onverklaarde maag-,darm- of buikklachten
slaapproblemen
angstig of onzeker zijn
moeite om zich te concentreren
somber zijn en/of veel piekeren
prikkelbaar,onrustig of gejaagd zijn
overmatig eten, roken, alcohol- en/of medicijngebruik
niet meer kunnen genieten en ontspannen

De fysiotherapeut die gespecialiseerd is in psychosomatische klachten, begeleidt u in het herstellen van het
evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen
spanning en ontspanning. Samen met de therapeut
wordt vanuit uw hulpvraag een therapiedoel bepaald en
een behandellijn uitgezet. De eigen inbreng en inzet is
belangrijk in het therapieproces.

De therapeuten:

Therapievormen:
-

ontspanningstherapie
lichaams- en adembewustwording
communicatieve massage
begeleidende gesprekken
bewegings-/trainingstherapie
haptonomische fysiotherapie

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met
Sina Keuning, psychosomatisch fysiotherapeut en
werkend op haptonomische basis.

Sina Keuning
Fysiotherapeut, Haptonomie,
Psychosomatische
fysiotherapie.

Ynse de Boer

Martine de Jong

Fysiotherapeut
Manueel therapeut

Oefentherapeut Cesar

Ita de Roest-Luth
Leoni Bouma
Fysiotherapeut
Kinderfysiotherapeut

Fysiotherapeut
Bekkenklachten en
Bekkenbodemfysiotherapie

Dick de Roest

Eke Siebinga

Fysiotherapeut
Fysiotherapie voor ouderen

Fysiotherapeut
nek/schouder/hoofdpijn

Alle therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk staan
geregistreerd in de verschillende kwaliteitsregisters.

www.fysiofriso.nl

