
FYSIOTHERAPIE

Team - In oktober heeft collega Tees 
van den Rijk de master Musculoske-
letale Revalidatie, met specialisatie 
sport, succesvol afgerond. Daarna is 
hij direct doorgegaan voor de spe-
cialisatie manueel therapie.lRoos 
Vlaskamp is inmiddels begonnen aan 
haar 2e jaar van de master Psychoso-
matische Fysiotherapie.lIn september 
dit jaar is collega Annelie Pennings 
gestart met de master Musculoskele-
tale Revalidatie om zich uiteindelijk 
te gaan specialiseren in orofaciale 
therapie.

Claudicatio Intermittens - Binnen 
Fysiotherapie Bottendaal zijn twee 
fysiotherapeuten gespecialiseerd in de 
begeleiding van patiënten met clau-

dicatio intermittens. Deze patiënten 
worden begeleid met gesuperviseerde 
looptraining en zij krijgen leefstijlbe-
geleiding. Doel is om de loopafstand 
te vergroten en de kwaliteit van leven 
te verbeteren. Als huisarts kunt u 
patiënten voor een individueel bege-
leidingstraject verwijzen naar Menno 
Aalbers of Charlotte van Westerhuis.

Valpreventie - Collega’s Danny 
Meeuwsen, Mieke Marell en Erik 
Stunnenberg zijn gespecialiseerd in 
valpreventie. Zij begeleiden mensen 
met leren vallen en opstaan. Met 
valpreventie wordt de kans op ern-
stige klachten bij (oudere) mensen, 
als gevolg van een val, verminderd. 
Patiënten kunnen worden verwezen 
voor een één op één begeleiding voor 
valpreventie. 
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Gezamelijk spreekuur

Vanaf februari 2020 gaan podothera-
peut Helen de Vries en fysiotherapeut 
Bente van Boxmeer starten met een 
gezamenlijk spreekuur. Eenmaal per 
maand kijken zij gezamenlijk naar  
patiënten met klachten aan het  
bewegingsapparaat. Op deze manier 
denken wij zorg op maat te kunnen 
leveren door direct de combinatie van 
podotherapie en fysiotherapie aan te 
bieden. Dit (gratis) spreekuur is iedere 
eerste maandag van de maand van 
16.00 - 17.00 uur. Patiënten kunnen 
zich telefonisch aanmelden via  
024-3226166 of 024-3241980.

Oncologie netwerk  
Nijmegen

Dit jaar is er een start gemaakt met 
een nieuw multidisciplinair oncologie-
netwerk (ONZG). Collega Mieke Marell 
is vanuit Fysiotherapie Bottendaal 
toegetreden tot dit netwerk. Vanuit 
Podotherapie Bottendaal maken  
podotherapeut Anke Wijlens en  
medisch pedicure Kaylee Hendriks  
deel uit van dit netwerk dat als doel 
heeft de zorg rondom oncologie te  
optimaliseren.

BOT TENDA AL  N IEUWSBR IEF

Scheenbeenklachten?
Heb je vaak pijnklachten aan je schenen 
tijdens of na het sporten? Is springen of 
rennen pijnlijk?

Scheenbeenklachten kunnen verschillende oorzaken 
hebben. Wanneer je pijnklachten ervaart aan je 
schenen, is het belangrijk om eerst te achterhalen wat
de oorzaak van de klachten zijn. Heeft dit te maken 
met een te zware belasting, de schoenen die je draagt 
of de manier waarop je beweegt? Een bezoek aan de
fysiotherapeut of podotherapeut kan je hierin 

duidelijkheid geven en je begeleiden bij je herstel.

Fysiotherapie
Vaak zijn scheenbeenklachten te koppelen aan teveel 
spanning in de diepe kuitspieren. Hier kunnen we 
met fysiotherapie een oplossing voor bieden. Er zijn 
verschillende manieren om de spanning in de kuiten te 
verminderen. Massage technieken, shockwave therapie, 
dry needling, oefentherapie om de spieren te
versterken en rekken van de spieren kunnen 
ervoor zorgen dat de spanning kan verminderen en 
ondersteuning door middel van tape. Daarnaast is 
het belangrijk om goed te kijken naar de afstemming 
tussen belasting en belastbaarheid met sporten en
het dagelijks leven. Vaak worden de klachten al 
minder wanneer de belasting beter is afgestemd op de 
belastbaarheid en met een klein oefenprogramma om 
de spieren te versterken en te rekken.

Podotherapie Bottendaal
Onze (sport)podotherapeuten beschikken over kennis 
van diverse sporten en stemmen de behandeling af 
op de individuele sporter. Er worden naar verschillende 
facetten gekeken en hiervoor passend advies gegeven, 
zoals: ondergrond, schoeisel en overige factoren van 
buitenaf die een rol kunnen spelen. Ingeval van een
afwijkend looppatroon en/of voetstand worden 
corrigerende podotherapeutische zolen individueel 
aangemeten en vervaardigd om bijvoorbeeld 
scheenbeenklachten tegen te gaan. 

Deze podotherapeutische zolen hebben als doel de 
standsafwijking tecorrigeren. Daarnaast wordt de 
afwikkeling bevorderd wat resulteert in vermindering 
van klachten. Ze zijn inpasbaar in de alledaagse-, werk- 
en sportschoenen. Om de functionaliteit van de voeten 
juist te beoordelen werken wij met gerenommeerde 
onderzoeksapparatuur. Er wordt gebruik gemaakt van:

     3D scan- techniek
     Echografie
     Drukmeetplaat
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PodotherapieFysiotherapie

het beste adres voor iedere sporter

Bezoek een fysiotherapeut of podotherapeut 
om achter de oorzaak van de klachten te 
komen

Fysiotherapie en Podotherapie Bottendaal 
werken nauw samen

Stem je belasting goed af op de belastbaarheid

Oefeningen gericht op het versterken en 
rekken van de kuitspieren

Belangrijkste tips:

PODOTHERAPIE  

Team - Medio 2019 heeft Celeste 
Bakkers haar opleiding sportpodothe-
rapie met succes afgerond.lMaarten 
van Dreumel hoopt in juni 2020 klaar 
te zijn met deze opleiding en ziet 
nu al veel sporters waaronder veel 
voetballers.lIn augustus is Charlotte 
Broekhuis als podotherapeut afgestu-
deerd aan de Saxion Hogeschool en 
direct daarna enthousiast bij ons aan 
de slag gegaan.lOnze medisch pedi-
cure Marijke Hoksbergen is enthousiast 
gestart met de opleiding podotherapie. 
Hierdoor is zij minder gaan werken en 
is Mira Heijnen bij ons op verschillende 
locaties begonnen als medisch pedi-
cure.lVanaf 1 januari zal Nathalie van 
Aalst ons podotherapie team komen 
versterken. Zij is al een aantal jaren 
podotherapeut met als specialisatie 

wigexcisies. Hiervoor deed zij een op-
leiding in Engeland waar zij ook enige 
jaren werkzaam was. 

Nieuwe locaties - Vanaf 1 januari 
start Podotherapie Bottendaal op drie 
nieuwe locaties in Nijmegen namelijk 
in Universitair Gezondheidscentrum 
Heyendaal, in Hatert (Couwenbergs-
traat 34) en in het Medisch Centrum 
Sint Anna. Meer informatie vindt u op 
onze website www.bottendaal.com.

Patiënten zijn erg tevreden over de 
door ons op maat gemaakte slippers 
en sandalen van Zlippo. Wij advise-
ren mensen om in het voorjaar tijdig 
een afspraak te maken (ruim voor 
een reis/vakantie) in verband met de 
levertijd. Er zijn vele leuke modellen 
en kleuren beschikbaar. Kijk hiervoor 
op www.zlippo.nl.

 Prettige  
feestdagen!


