PSYCHOSOMATISCHE
FYSIOTHERAPIE
Wat is psychosomatische fysiotherapie?
De psychosomatisch fysiotherapeut is
gespecialiseerd in de behandeling van
lichamelijke klachten waarbij het normale
herstelproces verstoord is.
Dit kunnen langdurige overbelastingsklachten
zijn, klachten die samenhangen met spanning of
stress of klachten die medisch niet voldoende
verklaard kunnen worden.
De psychosomatisch fysiotherapeut benadert de
klachten vanuit een breder perspectief waarbij
het herstellen van het verstoorde evenwicht
tussen belasting en belastbaarheid, en
(in)spanning en ontspanning centraal staat.

Voor wie is psychosomatische
fysiotherapie bedoeld?
Voorbeelden van klachten waarvoor u bij de
psychosomatisch fysiotherapeut terecht kunt zijn:
• Aanhoudende spier-, pees- en/of
gewrichtsklachten.
• Chronische pijnklachten (hoofdpijn, rugpijn).
• Ademhalingsproblematiek en hyperventilatie.
• Duizeligheid.
• Benauwdheid en hartkloppingen.
• Stress- en spanningsklachten.
• Vermoeidheid en opgebrand voelen (burn-out).
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• Angst- en paniekklachten.

“Fysiek en mentaal
weer in balans komen”

Wat doet de psychosomatisch
fysiotherapeut?
Aan de hand van een intakegesprek en
onderzoek worden uw klachten in kaart
gebracht en worden samen met u de
behandeldoelen en een behandelplan
opgesteld.
Door inzicht te krijgen in de klachten en
specialistische technieken toe te passen,
begeleidt de psychosomatisch fysiotherapeut
u in het grip krijgen op en verminderen van de
klachten.
Als het nodig is zal er, met uw toestemming,
ook samengewerkt en/of afgestemd worden
met met andere betrokken behandelaren,
zoals collega fysiotherapeuten, huisarts,
bedrijfsarts, psycholoog of andere
zorgverleners. Er wordt van u verder ook een
eigen inbreng en actieve inzet verwacht in het
herstel- en behandelproces.

Waar kunt u aan denken bij
psychosomatische fysiotherapie?
• Inzicht krijgen in de klachten en de factoren
die de klachten mogelijk in stand houden.
• Herstel van het evenwicht tussen belasting
en belastbaarheid.
• Oefentherapie gericht op adequaat belasten
van lichaamsweefsels bij bv.
overbelastingsklachten.
• Stimuleren van gedragsverandering om op
een andere manier om te gaan met de
klachten.
• Grip krijgen op stress- en spanningsklachten.
• Ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
• Hartcoherentietraining.
• Mindfulnesstraining.

“Ken uw fysieke grenzen
en mogelijkheden”

Praktische informatie
U kunt op verwijzing van een huisarts of
specialist in behandeling komen bij een
psychosomatisch fysiotherapeut. Daarnaast kunt
u ook zonder verwijzing bij de psychosomatisch
fysiotherapeut terecht. Wanneer u twijfelt of u
hiervoor in aanmerking komt, kunt u altijd
contact opnemen met de praktijk om dit te
overleggen.

Vergoeding
Psychosomatische fysiotherapie valt onder de
fysiotherapeutische vergoeding vanuit de
aanvullende verzekering. Informeer goed bij uw
eigen zorgverzekering hoe dit bij u geregeld is.
Wanneer de behandeling niet op de praktijk
plaatsvindt, geldt een aan huis toeslag.

Heeft u nog vragen?
Neem vrijblijvend contact op met de praktijk
of maak online een afspraak op:
www.monne-zorgenbeweging.nl
Tel: 076-5810491

