Wat is een
psychosomatisch
fysiotherapeut?

Psychosomatische
fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd
in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde
klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn
en vermoeidheid. Dit worden ook wel ‘psychosomatische
klachten’ genoemd. De oorzaak kan mogelijk verband houden
met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en
psychische belasting.
De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische
overbelasting is aanvankelijk vaak niet zo duidelijk. De
lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of
verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van
tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een
duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen. Dit kan
leiden tot een gevoel van niet begrepen worden.
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The key to life is balance.
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Bepaalde levensomstandigheden zoals een hoog ervaren
werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele
problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen
kunnen de balans tussen lichamelijk- en mentaal welzijn
verstoren. Hierdoor neemt de weerstand zowel fysiek als
mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.
Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:
Lichamelijke klachten:
•
•
•
•
•
•
•

Extreme vermoeidheid
Zich niet kunnen ontspannen
Druk op de borst of hartkloppingen
Onverklaarde spier- en gewrichtspijn
Benauwdheid, moeite met ademhalen
Hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
Onverklaarde maag-, darm of buikklachten

Hoe komt u weer in balans?

Vergoedingen

De psychosomatisch fysiotherapeut werkt volgens het
‘biopsychosociale model’, waarbij naast de lichamelijke
klachten, ook psychologische en sociale aspecten bij de
behandeling worden betrokken.

De behandelingen psychosomatisch fysiotherapie worden
vergoed onder de noemer fysiotherapie, vanuit het
aanvullende pakket. Er is geen verwijsbriefje nodig.

Samen met de patiënt wordt gezocht naar de relatie tussen de
verschillende aspecten, afhankelijk van de hulpvraag van de
patiënt en de bevindingen van de fysiotherapeut.
In overleg wordt een therapieplan opgesteld om de verstoorde
balans te herstellen. Hierbij wordt van de patiënt een
eigen inbreng en actieve inzet verwacht in het herstel- en
veranderingsproces.
Het doel van de therapie kan zijn

Psychische klachten:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lusteloos zijn
Slecht of teveel slapen
Angstig en onzeker zijn
Moeite met concentratie
Somber zijn en veel piekeren
Algeheel gevoel van onbehagen
Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
Niet meer kunnen genieten en ontspannen
Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
Overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik

•
•
•
•
•
•
•

Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de
klacht.
Veranderen van de factoren die de klacht in stand
houden.
Toepassen van ontspanning.
Verbeteren van ademhaling of adempatroon door
lichaamsbewustwording.
Verhogen van uw belastbaarheid.
Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische
grenzen.
Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en
dagelijks functioneren.
Op een andere manier leren omgaan met de klachten.
Vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren, waardoor
zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Informatie of afspraak
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact
opnemen met 0575-522389 of u mailt naar fysiotherapiewarnsveld@planet.nl.
Kijk voor extra informatie op www.fysiotherapiemeijer.nl.
U kunt ook terecht op de website van de Nederlandse
vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek op:
www.psychosomatischefysiotherapie.nl.
Psychosomatisch fysiotherapeut: Laura Holterman.
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