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Psychosomatisch Fysio- en Oefentherapeuten

Psychosomatisch fysiotherapeuten in de eerste lijn: 

Sander Glandorff Martha ten Napel Vivian Bartels Anneke van Schooten

De Compagnie Vizier en De Haak Noorderdok Archipel

Fysiotherapie Zorggroep Almere;

https://fysiozorggroepalmere.nl/specialisaties/psychosomatische-fysiotherapie/



Psychosomatisch Oefentherapeuten en hapto’s

Psychosomatisch oefentherapeuten in Almere
solknet.com
Anneke Aaldertsz, PSOT, Kerkstraat 90 Almere

Birgit Movig, PSOT, Merwedehof 1 Almere

Haptonomisch werkende fysiotherapeuten: 
Dorien van de Bovenkamp, De Notekraker

Eugenie Freeke,  Filmwijk

Petra Moonen, Geriatrisch Expertisecentrum Almere

Sander Glandorff, De Compagnie

Fysiotherapie Zorggroep almere:  
https://fysiozorggroepalmere.nl/specialisaties/haptonomie/



Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt patiënten

met lichamelijke klachten die met spanning of stress 

te maken hebben en met “onbegrepen“ lichamelijke

klachten.

(SOLK, ALK, chronische pijn, centrale sensitisatie, 

fibromyalgie etc.) 

Pijn en problemen in het bewegend 

functioneren.



Intake en behandeling

Intake:

Hulpvraag: pijn ⇩ of “omgaan met de pijn” of ADL activiteiten verbeteren.  

Focus naar: welke activiteiten zou u weer willen doen als er minder pijn is. 

Meetbaar met PSK vragenlijst.

Verwachting: Wat verwacht u zelf van de behandeling? Hoe denkt u dat de 
behandeling eruit zal zien?  

Afstemming: Bio-Psycho-Sociale model. Folder PSF meegeven.

Luisteren, klachten serieus nemen, terug naar het begin van klachten, wat speelde 
er in die tijd? 

SCEGS en een herkenbare uitleg voor de patiënt.



Biopsychosociale model



De SCEGS

Somatisch, de lichamelijke klacht. 

Cognitief, de eigen verklaring/gedachten.

Emotioneel, de 4 B’s.

Gedrag, vermijden, terugtrekken, doorgaan?

Sociaal, omgeving en gevolgen voor relaties/werk.

Vragenlijsten: o.a. 4dkl, CSI: centrale sensitisatie 
inventory.



Behandeling

✓Uitleg en verklaringen (pijn en limbische systeem)
✓Lichaamsbewustwording en ontspanning/massage.
✓Adembewustwording, mindfulness en ACT
✓cognitieve gedragsmatige interventies
✓stressmanagement en zelfzorg
✓communicatie– en gesprekstechnieken
✓Mindful bewegen (met aandacht bewegen)
✓DVD denken voelen doen (hoofd en lijf verbinden)
✓Graded activity en graded exposure
✓Lifestyle en slaapadviezen
✓Afstemmen belasting en belastbaarheid









Alertheid en centrale sensitisatie



Ervaringsoefening



Behandeling

Ongeveer 8-12 behandelingen over 4 maanden. 

Integratie van lichaam en geest, verbinding maken. 

Lichaamsgericht, het lichaam als aangrijpingspunt, 
lichaamsbewustwording en voelen door oefeningen praktisch te doen
en aan te raken (comm. massage). 

Patroonherkenning (gedrag) en grenzen voelen. 

Coachen, ontspanning en mindfulness, bewegen en training in de 
oefenzaal. 

Vervolg: life style adviezen zelf voortzetten, sporten, yoga, hobby.

Indien nodig POH-GGZ/psychologische begeleiding of multidisciplinair
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Verwijzen en informatie

Wat is fijn op de verwijzing: onderzoeken cardioloog/neuroloog/ 
röntgen etc. 

Eerdere interventie’s b.v. multidisciplinair traject. 

Boek Pijn & het brein van Annemiek Fleming en Joke Vollebregt

Website www.retrainpain.org

Inlog voor www.demindfulfysiotherapeut.nl of www.actbijpijn.nl 
(zelfstudie). 
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Bedankt voor uw aandacht


