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Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten 
functioneren van de gewrichten en anderzijds de houding 
en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de 
manueel therapeut een aantal specifieke technieken die 
in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten 
van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt 
een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname 
van pijn.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder 

uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht 

in gezond bewegen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut 

die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele 

therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van 

de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van 

de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel 

therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van de klachten te 

beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat 

voorstellen.



Wanneer naar een manueel therapeut?
Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij heeft, kan 

manuele therapie uitkomst bieden. De eff ecten van manuele therapie 

zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren 

beter en bewegen gaat gemakkelijker. 

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan 

behandelen:

• hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen 

van de wervelkolom

• nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen; lage 

rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen

• hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en 

borstpijn; duizeligheid bij het bewegen van de nek

• kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten; 

heupklachten

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe 

uw specifi eke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste af-

spraak heeft u dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Werkwijze manueel therapeut
Intake: snel duidelijkheid
Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: 

een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt 

de manueel therapeut vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze 

ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een 

lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut uw houding 

en bewegingen beoordeelt en uw gewrichten onderzoekt. Zo wordt 

vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten. Samen met de 

patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. 

Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt 

een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heeft u dus meteen na de 

eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie
De manueel therapeut kent een aantal specifi eke technieken die in 

de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te 

laten functioneren en uw houding en bewegingen te verbeteren. De 

eff ecten zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de 

bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma 

van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede 

instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Behandeling: specifiek effectieve therapie
Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor 

ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde 

manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een 

specifi eke behandelruimte, specifi eke outillage en meetinstrumenten. 

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van 

een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, 

maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.



Dry Needling

Dry needling is een nieuwe behandelmethode van de 
fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek 
worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel 
en langdurig ontspannen.

Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur.
Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt 

dus geen vloeistof in de spier gespoten. Bij klassieke acupunctuur 

worden vaak oppervlakkig meerdere naalden gedurende langere tijd in 

het lichaam gezet. Dry needling gebruikt eenzelfde soort naaldje, maar

deze is specifi ek gericht op zogenaamde ‘triggerpoints’ die kort 

gestimuleerd worden.



Wat is een ‘triggerpoint’?
Een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier dat naast lokale 

drukpijn ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt. Hieronder staat een 

voorbeeld van ‘lage rug’ pijn vanuit een bilspier.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:
•  Pijn en stijfheid lokaal in de spier en ook pijn ‘op afstand’.

• Bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten.

• Verminderde kracht in de betrokken spier(en).

• Pijn-ontwijkend gedrag: U gaat ‘anders’ bewegen.

• Hoofdpijn, aangezichtspijn en/of kramp.

Een aantal van deze klachten zult u wellicht herkennen. 

Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?
• Acuut; bijvoorbeeld door een verkeerde beweging of een ongeval.

• Chronisch; bijvoorbeeld door een langdurig verkeerde houding.

• Langdurige overbelasting van bijvoorbeeld arm, schouder en/of 

nek zoals bij gebruik van de computer. 

• Overbelasting en/of blessures bij sporters.

• Verkramping van spierweefsel zoals bij een meniscusletsel of  

een hernia.

• Langdurige afwezigheid van beweging bijvoorbeeld door gips      

of een sling.

• Psychologische factoren zoals stress en depressie.

• Voetafwijkingen of verschillen in beenlengte bijvoorbeeld 

ontstaan na een botbreuk.

• Slaaptekort.

• Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak of 

handtas.

Hoe voelt dry needling aan?
Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste 

triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even lokaal aan. Dat 

geeft kortdurend een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier 

zich weer en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde

gedeelte wel wat vermoeid en/of stijf aan, maar dat is meestal van 

korte duur.

Waar richt de behandeling zich op?
De behandeling is gericht op het ‘uitschakelen’ van deze triggerpoints. 

Via het gericht aanprikken met het naaldje worden deze punten 

gevonden en gedeactiveerd. Daarna raken de spieren snel en langdurig 

ontspannen. De fysiotherapeut zal vaak meerdere spieren behandelen 

in uw arm of been. Ook worden de spieren langs de wervelkolom 

onderzocht en behandeld.

Wat kost dry needling?
Deze methode is een onderdeel van een normale 

fysiotherapiebehandeling. Indien u aanvullend verzekerd bent, vallen 

in principe ook de kosten voor dry needling hieronder.



Echografie

Echografie is bij de meeste mensen bekend vanuit de 
zwangerschapsdiagnostiek en het zichtbaar maken van 
het ongeboren kind. Deze techniek kan ook heel goed 
worden toegepast om spieren, pezen, kapsel, banden, 
zenuwen en bloedvaten weer te geven. 

Hoogfrequente geluidsgolven, die voor het menselijk oor niet 

waarneembaar zijn, worden het lichaam in gezonden. Hierbij wordt 

een transducer rechtstreeks op de huid geplaatst. Deze transducer 

is in staat om de geluidsgolven uit te zenden en terugkerende echo’s 

te ontvangen. Echo’s ontstaan in het lichaam waar de ene structuur 

overgaat in een andere. Deze echo’s worden door een computer razend 

snel verwerkt tot een beeld op de monitor die dan de structuren die 

onder de huid liggen weergeeft.



Het Echo onderzoek
Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor het onderzoek. Het 

is geheel pijnloos en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Het 

onderzoek zal tussen de 10 en 20 minuten in beslag nemen. Er wordt 

een laagje gel op de transducer aangebracht, waarna deze over de 

huid bewogen wordt en de beelden op de monitor zichtbaar worden. 

Tijdens het onderzoek kan de behandelaar u vragen bewegingen te 

maken welke dan op het beeldscherm gevolgd en beoordeeld kunnen 

worden. Ook de patiënt kan het onderzoek op de monitor volgen.

Opleiding
De medewerkers in onze praktijk die een echo onderzoek uitvoeren 

hebben de cursus Musculoskeletal Ultrasound gevolgd en met goed 

gevolg afgesloten. Deze cursus is speciaal gericht op het gebruik van 

echografi e voor onderzoek van het bewegingsapparaat.

Wat kost echografie?
Er is nog geen vergoedingsregeling voor het gebruik van echografi e door 

de fysiotherapeut. Als het onderzoek wordt uitgevoerd na verwijzing 

door uw huisarts, sportarts of specialist, kan het onderzoek als consult 

worden gedeclareerd en vergoed. Dit uiteraard als fysiotherapie door 

uw verzekering wordt vergoed.

Toepassingen
Echografi e wordt in onze praktijk onder andere toegepast bij het 

onderzoek naar aandoeningen van weke delen. In de onderstaande 

opsomming is aangegeven welke aandoeningen zichtbaar gemaakt 

kunnen worden.

• Spieren: scheuren, verkalkingen en littekens

• Pezen: peesontstekingen, scheuringen en verkalkingen 

• Bursae: vochtcollectie en slijmbeursontstekingen

• Ligamenten: kneuzingen, verrekking en scheuringen

• Kapsel: kapselontsteking en scheuringen

• Kraakbeen: slijtage

• Meniscus: scheuringen

• Bot: breuken

• Cystes: Bakerse cyste, ganglion, synovia

• Corpora libera: glas- en metaalfrag-menten, splinters

• Zenuwen: tunnelsyndroom

Naast het zichtbaar maken van afwijkingen is echo ook een heel mooi 

medium om tijdens het revalidatieproces het herstel te volgen.   



Medische Fitness

We weten het allemaal. Lichamelijke beweging geeft ons 
een goed gevoel. Goede en regelmatige beweging draagt 
bij aan onze fysieke en mentale gezondheid. Als u fit bent 
geniet u meer van het leven, zowel in uw vrije tijd als op 
het werk.

Medische fi tness is verantwoord bewegen. Medische fi tness is sporten 

onder begeleiding van fysiotherapeuten. Door deze deskundige 

begeleiding is het een verantwoorde manier van sporten die iedereen 

naar eigen wens en behoefte kan  beoefenen. Met Medische fi tness 

verhoogt u op een verantwoorde manier de belastbaarheid van uw 

lichaam. Tijdens en na een trainingsperiode voelt u zich energieker en 

sterker. U krijgt letterlijk en fi guurlijk, lichamelijk en geestelijk meer 

veerkracht.



Medische fitness iets voor u....?!
Medische fi tness is voor iedereen. Niemand is hetzelfde en het doel om 

te gaan sporten kan enorm verschillen. Daarom is het uitgangspunt van 

de training voor iedereen weer anders. Te veel of eenzijdig bewegen kan 

leiden tot problemen. Medische fi tness helpt de balans te herstellen. 

Net een blessure gehad en wilt u verantwoord gaan trainen? Dan is een 

speciaal daarop afgestemd programma de snelste weg om weer op 

niveau te komen. Lang niet gesport of u voelt zich niet sterk genoeg 

om alleen te gaan sporten? Ook dan is medische fi tness een goede 

manier om weer te gaan beginnen. Ook bij chronische ziektebeelden 

zoals reuma, diabetes, etc. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit 

aangetoond. Bent u al wat ouder en wilt u actief aan uw gezondheid 

werken? Wij begeleiden u daarin.

Intake!
Voor u start met medische fi tness, doet de therapeut een intakegesprek 

met u. Hij stelt vragen over uw gezondheid en wat u wilt bereiken met

medische fi tness. Daarna volgt er o.a. een conditietest en maakt u 

kennis met de apparaten die in de training worden gebruikt.

Individueel oefenprogramma
Na het lichamelijk onderzoek (meten van het vetpercentage, gewicht,

uithoudingsvermogen en kracht), bepalen we gezamenlijk de 

doelstellingen en de manier waarop we dat gaan realiseren. In de 

eerste sessie begint u met een trainingsprogramma. Dit programma 

wordt tijdens de trainingen uitgebreid met nieuwe oefeningen en wordt

aangepast aan uw (wijzigende) situatie en de vooruitgang. In de meeste 

gevallen zal het programma een combinatie zijn van het verbeteren van 

het algemene uithoudingsvermogen, lenigheid, kracht en coördinatie. 

Dit is namelijk de basis voor gezond bewegen. Indien de therapeut het 

nodig vindt of u het prettig vindt kunnen we met Hartfrequentiemeters 

werken. We trainen in groepen van maximaal acht personen, zodat we 

iedereen voldoende aandacht kunnen geven. Bij iedere sessie worden 

de trainingsresultaten opgeslagen. Begeleiden is onze toegevoegde 

waarde.

Wat kost medische fitness?
De kosten voor de inschrijving inclusief de intake 

bedragen € 30,-. 

1x per week trainen kost €35,- per maand. 

Voor vaker trainen kunt u contact met ons opnemen.

Als u gaat trainen, trek dan makkelijke kleding en sportschoenen aan. 

Een handdoek is een vereiste.

De trainingen vinden op dit moment plaats op maandagavond, 

dinsdagavond, woensdagochtend, donderdagavond en 

zaterdagochtend.



Algemene Info

Jacco Paans

Praktijkhouder
Algemeen Fysiotherapeut 

Manueel Therapeut

Nienke van As

Algemeen Fysiotherapeut

Margy Struik

Fysiotherapie- assistente



Naast fysiotherapie en manuele therapie heeft de praktijk nog 
andere dingen te bieden.
• Dryneedling

• Medische fi tness

• Beweegprogramma’s voor COPD, Diabetes en Artrose

• Echografi e

• Sportspreekuren voor leden van VV Sleeuwijk en ACKC

• Medical Taping

• Deelnemer in het schoudernetwerk Amphiaziekenhuis 

Tarieven
Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om te 

weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw 

polis goed door te lezen of  contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw 

verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is 

van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en 

of u specifi ek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde 

fysiotherapeut. Tijdens de eerste afspraak wordt er een onderzoek 

gedaan. Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar 

aanlei ding van de resultaten van dit onderzoek zal er een behandelplan 

opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal 

behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. 

DTF
De fysiotherapeut is sinds enkele jaren direct toegankelijk voor een 

screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing 

van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, 

dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. 

Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt de behandelprijs bij u 

in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut 

kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden 

afgeweken.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen Fysiotherapie Almkerk 

staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen 

collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie, 

of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut 

voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van 

buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.



Stagiaires
Onze praktijk biedt met enige regelmaat studenten van de opleiding 

Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. 

Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar 

begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne
Wij verwachten van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke 

hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede 

lichaamsverzorging.

Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag 

niet gerookt worden.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening 

door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere 

personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht 

zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt 

hierover informatie in de folderkast in de wachtkamer en op de website.

Eigendommen / Huisregels
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of 

diefstal van uw eigendommen en verwijst tevens naar de huisregels.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk 

te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en 

administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut 

zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde 

Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd 

in een zogenaamd privacyreglement. Dit reglement is ter inzage op 

de praktijk. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw 

behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd 

kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. 

U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen. De 

fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw 

behandeldossier doorgeven aan derden.

Meer informatie
Voor meer informatie en downloads van o.a. Huisregels, 

Klachtenreglement, Privacyreglement, Betalingsvoorwaarden en 

Tarieven verwijzen wij u naar onze website www.jcpaans.nl



Onze missie:
Fysiotherapie Almkerk is een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie, 

gekenmerkt door het aanbieden van optimale patiëntenzorg. De 

praktijk biedt zorg aan in een persoonlijke sfeer waarbij de therapeuten 

hun kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden via scholing 

en cursussen. Bij Fysiotherapie Almkerk staat de patiënt centraal. 

Samen met de patiënt wordt gekeken naar de beste behandeling en 

begeleiding van uw klachtenbeeld, eventueel in samenwerking met 

collega therapeuten, de huisarts of specialist. De praktijk biedt een 

omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan 

zijn herstel.

Onze visie:
Fysiotherapie Almkerk wil in een veranderende gezondheidszorg de 

maximale zorg binnen de eerstelijns fysiotherapie bieden aan een 

brede patiëntengroep. Handhaving van de beroepsinhoudelijke 

kwaliteit, vakvaardigheid en de ontwikkeling hiervan staan centraal 

alsmede behandelingen volgens de meest recente wetenschappelijke 

inzichten.
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Openingstijden
Maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur. Vrijdag is de praktijk geopend van 

08.30 uur tot 17.00 uur. In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0183 - 409751, tijdens de openingsuren van de praktijk. 

Buiten deze uren kunt u inspreken op ons antwoordapparaat of mailen naar  info@jcpaans.nl

Fysiotherapie Almkerk
Voorstraat 5E • 4286 AK Almkerk 

0183 - 409751 • info@jcpaans.nl • www.jcpaans.nl


