
FysiotherapieWaarom fysiotherapie bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid?
Knooppunt Centrum voor Gezondheid biedt gegarandeerde en erkende hoogwaar-
dige kwaliteit en staat voor zinvolle geneeskunde in een rustgevende en vertrouwde 
omgeving. Zinvol is wat u verder helpt en daarom kijken de fysiotherapeuten van 
Knooppunt Centrum voor Gezondheid verder dan de gebruikelijke rand van de hoed. 

Uw zorg is onze zorg en deze zorg bieden wij u in een moderne, goed bereikbare 
en multidisciplinaire setting waarin cliënten snel en eenvoudig naar een andere 
discipline verwezen kunnen worden. Het accent van de fysiotherapie is gericht op 
functionele revalidatie van de individuele cliënt, waarbij de therapie hoofdzakelijk 
bestaat uit een uitgekiende combinatie van behandelingen, oefeningen en nazorg. 
Door jarenlang professioneel en vooruitstrevend maatwerk te leveren, heeft 
Knooppunt Centrum voor Gezondheid een leidinggevende rol gekregen in het behan-
delen en begeleiden van cliënten met uiteenlopende fysieke klachten.
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Wat is fysiotherapie?
Fysiotherapie is een geneeskunde die zich bezighoudt met stoornissen aan het 
bewegingsapparaat van de mens: functiestoornissen aan de spieren, pezen, 
banden en gewrichten. Ook functiestoornissen ten gevolge van aandoeningen aan 
het zenuwstelsel, bloedvaten, longen en hart worden bij Knooppunt Centrum voor 
Gezondheid behandeld. De zorg van de fysiotherapie richt zich op preventie, 
onderhoud en genezing.

Jaarlijks gaan zo’n drie miljoen kinderen, volwassenen en senioren naar de fysio-
therapeut met klachten die gerelateerd zijn aan hun houding of omdat specifieke 
bewegingen permanente problemen opleveren. Het kan gaan om sportblessures, 
klachten veroorzaakt door een ongeval of ziekte, het effect van een “verkeerde” 
beweging of simpelweg omdat het lichaam aan slijtage onderhevig is. De fysiothe-
rapeuten van Knooppunt Centrum voor Gezondheid adviseren, behandelen, bege-
leiden en streven er naar het dagelijkse leven van de cliënt zo snel mogelijk weer in 
beweging te krijgen.

Wat is het doel van fysiotherapie?
Het doel van fysiotherapie is om door middel van onderzoek en gedegen behan-
delingen samen met u als cliënt de klachten te lokaliseren, te verminderen en te 
herstellen. De fysiotherapeut richt zich met name op het bewegingsapparaat en 
dus uitsluitend op klachten of blessures in gewrichten of spieren. Daarbij worden 
verschillende therapieën toegepast, zoals oefentherapie, manuele therapie en 
massage.

Het richtpunt van de fysiotherapeut is om de cliënt weer zo optimaal mogelijk te 
laten functioneren in de omgeving waarin wordt geleefd, gewerkt, gewoond en
gesport. In alle fasen van de therapie wordt de cliënt betrokken bij de stand van 
zaken en het vervolg van de behandeling. Fysiotherapie vraagt om een hechte

samenwerking tussen fysiotherapeut en cliënt. Beiden hebben een eigen 
verantwoordelijkheid maar het doel is hetzelfde: langdurig herstel.

Voor wie kan fysiotherapie zinvol zijn?
De fysiotherapeuten van Knooppunt Centrum voor Gezondheid behandelen de 
volgende klachten:
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Hoe werkt fysiotherapie?
Bij een gezond menselijk lichaam is de fysieke en mentale belasting in balans. 
In het geval van blessures en klachten is dit evenwicht verstoord. Knooppunt 
Centrum voor Gezondheid streeft er naar om dit evenwicht te herstellen of te 
verbeteren. Alvorens de fysiotherapeut tot behandeling overgaat, vindt er eerst 
een uitgebreid onderzoek plaats. Uit dit onderzoek wordt samen met u een 
behandelprogramma opgesteld. Daarbij staat uw vraag en klacht centraal. 

Na een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek zal de fysiotherapeut, 
als specialist op het gebied van het bewegingsapparaat, de stoornis of beperking 
vaststellen. In het behandelplan van Knooppunt Centrum voor Gezondheid zoekt de 
fysiotherapeut eerst naar inzicht in de persoonlijke situatie van de cliënt. Door 
middel van manuele therapie, lymfedrainage, ntd (neuro developmental treatment) 
of sportrevalidatie worden de mogelijkheden bepaald om de stoornissen op te 
heffen. Instructies en adviezen maken dan ook een substantieel deel uit van het 
behandelplan. 

“Voor elke klacht is er binnen het team van
Knooppunt Centrum voor Gezondheid een passende 
fysiotherapeut die het mogelijk maakt dat de cliënt 
weer zo optimaal mogelijk in beweging komt. Leven 
is beweging en beweging is leven bij Knooppunt 
Centrum voor Gezondheid!” 

Hélène Coumans, fysiotherapeut
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