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Praktijk Koningsweg 
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Kinderfysiotherapie, Kinder Haptotherapie en Kinesiologie.
Aandacht
voor ouderbegeleiding
en psychosomatiek.
Algemene-,
kinder- en oncologie
fysiotherapie,
Tevens
haptonomische
zwangerschapsbegeleiding.
manuele therapie, oedeemtherapie, fysiotherapie
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Met het
 openbaar vervoer stapt u uit op het centraal
station van ‘s-Hertogenbosch en van daaruit loopt u



in vijf minuten naar de praktijk op de Koningsweg.

 



Met de auto kunt u in de parkeergarage van het station


parkeren of aan de Koningsweg
bij de parkeermeters.




Bij de praktijk hebben
wij
de
beschikking
over een

 



invalidenparkeerplaats.
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Aandacht voor ouderbegeleiding en psychosomatiek.
Tevens haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
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Oedeemtherapie / Manuele lymfedrainage

Indicaties

Vergoeding

Lymfoedeem en veneus oedeem kunnen behandeld
worden met manuele lymfe-drainage. Een
optimaal behandelresultaat wordt behaald door
een combinatie van manuele lymfedrainage met
oefentherapie en compressietherapie.

Er zijn verschillende indicaties voor lymfedrainage:
primair lymfoedeem, secundair lymfoedeem en
veneus oedeem.
De verschillende indicaties vragen ieder een eigen
invulling van de therapie.

De lymfedrainage wordt vergoed binnen het
aanvullende deel van uw zorgverzekering.
Beide lymfetherapeuten zijn aan gesloten bij de
beroepsvereniging NVFL.

Voorbeelden

Voor meer informatie

•
•
•

Praktijk voor Fysiotherapie Koningsweg
Koningsweg 31
5211 BE ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 613 79 33

De oefentherapie kan bestaan uit adem-halings
technieken en oefeningen om de lymfecirculatie
te activeren. De compressie kan bereikt worden
d.m.v. zwachtelen. Indien nodig wordt een kous
aangemeten.
Daarnaast krijgt men, via de oncologie fysiotherapeut,
informatie over de behandeling en herstelprocessen.
De oncologische patiënten worden geïnformeerd over
het oefenprogramma dat wij aanbieden bij sportschool
Wladimirow. Indien nodig krijgt men uitleg over het
Vicky Brown huis.
Verder werken we waar nodig met lymfetape om zowel
de lymfestroming te verbeteren, als het litteken
soepeler te maken en zo de kans op het optreden
van “verstening” na bestraling te verminderen.

Methode
In onze praktijk wordt de lymfedrainage toegepast
volgens de Australische methode Casley Smith. De
behandeling is dusdanig opgebouwd dat er sprake is
van een complete activering van het lymfstelsel. Deze
methode kent een wetenschappelijk onderbouwde
behandelopbouw en behandelvolgorde.

Aangeboren oedeem
Littekenbehandeling
Oedeem ontstaan na:
- Behandeling van een ongeval of operatie
- Cosmetische ingrepen
- Een oncologische behandeling
- Zangerschap
- Verstuiking/bloeduitstorting
- Dystrofie
- Reuma
- Circulatiestoornissen

E-mail: fysio-koningsweg@planet.nl
Naast oedeemtherapie/manuele lymfedrainage biedt
onze praktijk nog andere specialisaties. Zie hiervoor
onze website:
www.fysiotherapiekoningsweg.nl

Samenwerking
Lymfoedeem kan samen gaan met andere klachten
zoals vermoeidheid, spanningen, problemen met
lichaamsbeleving. Indien nodig wordt voor de
begeleiding binnen onze praktijk samengewerkt
met de verschillende verbijzonderingen binnen
de fysiotherapie zoals:
manuele therapie en
psychosomatische fysiotherapie.
Indien nodig kan ook de aanwezige Haptotherapeut of
Oefentherapeut Mensendieck geconsulteerd worden.

