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manuele therapie, oedeemtherapie, fysiotherapie op
haptonomische
basis, toegepaste kinesiologie,
Koningsweg
31
5211
BE ’s-Hertogenbosch
psychosomatische
fysiotherapie, voetreflexT 073 - 613 79 33
massage, haptotherapie en haptonomische
zwangerschapsbegeleiding.



































 



Praktijk Koningsweg 
Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie, Kinder Haptotherapie en Kinesiologie.
Aandacht voor ouderbegeleiding en psychosomatiek.
Algemene-, kinder- en oncologie fysiotherapie,
Tevens haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
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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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Kinderfysiotherapie, Kinder Haptotherapie en Kinesiologie.
Aandacht voor ouderbegeleiding en psychosomatiek.
Tevens haptonomische zwangerschapsbegeleiding.



Koningsweg 31
5211 BE ’s-Hertogenbosch
T 073 - 613 79 33










Kinderfysiotherapie, Kinder Haptotherapie en Kinesiologie.
Aandacht voor ouderbegeleiding en psychosomatiek.
Tevens haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
Koningsweg 31
5211 BE ’s-Hertogenbosch
T 073 - 613 79 33
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Oncologie fysiotherapie

Methode

Samenwerking

Oncologie fysiotherapie is een specialisatie binnen
de fysiotherapie. Men houdt zich bezig met het
behandelen van bewegingsproblemen als gevolg van
de medische behandeling van kanker en met het
coachen van patiënten.

Na de inventarisatie van de klachten zullen we samen
met u de doelen formuleren.
Daarbij krijgt u informatie over de mogelijkheden
van de fysiotherapeutische behandeling binnen het
oncologie-proces.
Indien gewenst kunt u gebruik maken van het
individueel trainingsprogramma, dat wij aanbieden.
Zie hiervoor de flyer: onco-balance.
Bij de behandeling kunnen ook ademhalings- en
ontspanningsoefeningen gebruikt worden.
Soms kan het kankerproces blijvende, chronische,
klachten geven zoals oedeem, bewegingsbeperking of
vermoeidheid.
De oncologie fysiotherapeut ondersteunt u dan bij
deze chronische klachten.
Onze
oncologie
medewerkster
is
tevens
oedeemtherapeute.

Er wordt samengewerkt met oncologen, medisch
psycholoog en diëtist.
Indien nodig kan er voor uw begeleiding binnen
onze praktijk gebruik gemaakt worden van
Oedeemtherapie, Haptotherapie, manueel therapie,
psychosomatische fysiotherapie.
Een patiënt die elders onder behandeling is, kan
met een gerichte vraagstelling voor een eenmalig
consult bij onze oncologie fysiotherapeut terecht.

De oncologie fysiotherapeut heeft kennis van de
ziekte, van de medische behandelingen en van de
gevolgen daarvan.
Daarnaast kan zij de fysiotherapeutische behandeling
aanpassen aan de specifieke problematiek van deze
patiëntengroep.

De specialisatie kan worden ingezet in alle fasen
van het ziekteproces.
In de curatieve fase door hulp te bieden bij het
beperken van conditieverlies en het verlichten van
spanningsklachten.
In de herstelfase kan de oncologie fysiotherapeut
helpen met een trainingsprogramma om de conditie
te verbeteren of met begeleiden bij het hervatten
van werk en sport.
In de palliatieve fase kan ondersteuning geboden
worden om een zo aangenaam mogelijk leven te
leiden.
In de terminale fase kunnen patiënten geholpen
worden bij het zoeken naar de meest comfortabele
houding,
verlichting
bij
benauwdheid
en
vermindering van pijn en angstgevoelens.

Indicaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pijn
Stug littekenweefsel
Huidveranderingen
Stijfheid van gewrichten en spieren
Lymfoedeem
Spierzwakte
Conditieverlies
Vermoeidheid
Spanningsklachten
Acceptatie van veranderingen

Vergoeding
De behandelingen worden vergoed binnen het
aanvullende deel van uw zorgverzekering.
De oncologie fysiotherapeut is aangesloten bij de
beroepsvereniging NVFL en is aangesloten bij het
netwerk FyNeon.

Voor meer informatie
Praktijk voor Fysiotherapie Koningsweg
Koningsweg 31
5211 BE ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6137933
Imke van Hoek van Dorp
Ninke Vermeulen
E-mail: fysio-koningsweg@planet.nl
www.fysiotherapiekoningsweg.nl

