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Artrose:

Oefentherapie Mensendieck Zorgwaard is 
aangesloten bij het Artrose-netwerk, 
een netwerk voor Oefentherapeuten. 
Hoewel artrose een aandoening is die niet meer 
overgaat, kunt u d.m.v. oefentherapie Mensendieck 
leren hoe u er zodanig mee omgaat dat u 
het minst in uw dagelijks functioneren beperkt 
wordt. Via het Artrose-netwerk wordt de 
behandeling bij de oefentherapeut Mensendieck 
gecombineerd met een online programma, 
wat uw zelfredzaamheid vergroot. U bepaalt 
in het behandelprogramma zelf de doelen 
waaraan u wilt werken. 

Fysiotherapie Zorgwaard is ook aangesloten bij 
Artrosezorgnet, een netwerk voor fysiotherapeuten. 
Deze combinatie maakt dat u voor uw artrose bij 
Zorgwaard aan het beste adres bent. 
Voor meer informatie: 
www.zorgwaard.com of www.artrose-netwerk.nl 
of www.artrosezorgnet.nl

Voor verdere informatie en aanmelding:
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Algemene oefentherapie Mensendieck: 

Oefentherapie Mensendieck is een 
behandelmethode waarbij het uiteindelijke 
doel is dat u uw eigen therapeut wordt. 
Dat houdt in dat u veel leert over hoe uw lichaam
in elkaar zit, waardoor u klachten ervaart, en 
wat u daar zelf aan kunt doen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van oefeningen om (bepaalde 
spieren) te leren ontspannen, of juist te versterken, 
uw ademhaling te optimaliseren, uw houding- en 
bewegingspatronen te optimaliseren. 
En vooral leert u hoe u dat alles direct kunt 
toepassen in uw dagelijks leven, dus op uw werk, 
huishouden, sport, hobby's, enz. 

Oefentherapie Mensendieck is geschikt voor 
iedereen die last heeft van spier- en 
gewrichtsklachten, standsafwijkingen in de 
wervelkolom, schouders, heupen, knieën, voeten, 
problemen met de ademhaling, spanningsklachten. 
Voor meer informatie: 

www.zorgwaard.com of www.vvocm.nl
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Rugklachten:

Oefentherapie Mensendieck Zorgwaard is, samen 
met diverse fysiotherapeuten van Zorgwaard, 
aangesloten bij het Rug-netwerk. Dat maakt dat
als u last heeft van rugklachten, u bij Zorgwaard 
de meest optimale behandeling kunt verwachten  
volgens de nieuwste inzichten vanuit de 
wetenschap, en gecombineerde expertise van 
zowel de fysiotherapeuten als de oefentherapeut 
Mensendieck. U leert hoe u uw rug optimaal kunt 
belasten, uw houding verbeteren en dat toepassen 
in uw dagelijkse bezigheden. Vooral als uw 
klachten chronisch zijn (langer dan 3 maanden 
duren) is de behandeling vooral gericht op optimaal 
kunnen bewegen. Ook leert u inzichten over het 
ontstaan en soms ook in stand blijven van de 
klachten, waardoor u daar beter mee leert omgaan. 
Voor meer informatie: 
www. zorgwaard.com of www.rug-netwerk.nl

Chronische Pijn: 

Oefentherapie Mensendieck Zorgwaard is 
aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. 
De behandeling is geschikt voor mensen met pijn, 
die langer dan 3 maanden duurt, en waarvoor niet 
(meer)  een duidelijke oorzaak aanwezig is. 
Samen met u worden doelen opgesteld om 
ondanks uw klacht optimaal te kunnen functioneren 
in uw dagelijks leven.  In de behandeling komt 
de algemene oefentherapie aan de orde, maar 
daarnaast extra voorlichting over chronische pijn, 
het verbeteren van de balans tussen belasting en 
belastbaarheid, stapsgewijs opbouwen van uw 
activiteiten. Belangrijk is dat ú de baas wordt over 
uw pijn in plaats van dat de pijn uw leven bepaalt. 
Voor meer informatie: 
www.zorgwaard.com of 
www.netwerkchronischepijn.nl

PRODUCTINFORMATIE

Oefentherapie Mensendieck 
Zorgwaard richt zich op: 

Rugklachten:

Oefentherapie Mensendieck Zorgwaard is, samen 
met diverse fysiotherapeuten van Zorgwaard, 
aangesloten bij het Rug-netwerk. Dat maakt dat
als u last heeft van rugklachten, u bij Zorgwaard 
de meest optimale behandeling kunt verwachten  
volgens de nieuwste inzichten vanuit de 
wetenschap, en gecombineerde expertise van 
zowel de fysiotherapeuten als de oefentherapeut 
Mensendieck. U leert hoe u uw rug optimaal kunt 
belasten, uw houding verbeteren en dat toepassen 
in uw dagelijkse bezigheden. Vooral als uw 
klachten chronisch zijn (langer dan 3 maanden 
duren) is de behandeling vooral gericht op optimaal 
kunnen bewegen. Ook leert u inzichten over het 
ontstaan en soms ook in stand blijven van de 
klachten, waardoor u daar beter mee leert omgaan. 
Voor meer informatie: 
www. zorgwaard.com of www.rug-netwerk.nl

Chronische Pijn: 

Oefentherapie Mensendieck Zorgwaard is 
aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. 
De behandeling is geschikt voor mensen met pijn, 
die langer dan 3 maanden duurt, en waarvoor niet 
(meer)  een duidelijke oorzaak aanwezig is. 
Samen met u worden doelen opgesteld om 
ondanks uw klacht optimaal te kunnen functioneren 
in uw dagelijks leven.  In de behandeling komt 
de algemene oefentherapie aan de orde, maar 
daarnaast extra voorlichting over chronische pijn, 
het verbeteren van de balans tussen belasting en 
belastbaarheid, stapsgewijs opbouwen van uw 
activiteiten. Belangrijk is dat ú de baas wordt over 
uw pijn in plaats van dat de pijn uw leven bepaalt. 
Voor meer informatie: 
www.zorgwaard.com of 
www.netwerkchronischepijn.nl

PRODUCTINFORMATIE

Oefentherapie Mensendieck 
Zorgwaard richt zich op: 

ZORGWAARD
fysiotherapie Fysiotherapie, Oefentherapie 

& Leefstijlcoaching


	Pagina 1
	Pagina 2

	Knop1: 


