Neuromusculair
therapeut

Beroepsverenigingen
Neuromusculair Therapeut Doede van der Bij is lid van de volgende
beroepsverenigingen:
•
•

Shiatsu
Triggerpoint
Dry Needling
Sportmassage
Dornmethode

NMTN (Neuromusculaire Therapeuten Nederland)
Lidnummer T 14088
NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
Lidnummer L1792

Vergoeding zorgverzekeraars
De praktijkgegevens zijn opgenomen bij het landelijk informatiecentrum van de Zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist (zorgverlenersnummer 90033829).
Door middel van deze landelijke registratie in het AGBZ-bestand
zijn alle zorgverzekeraars in Nederland geïnformeerd over de
praktijkvoering.
Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk
vanuit het aanvullende pakket onder de noemer Alternatieve
Geneeswijzen.
Verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk en een behandeling
heeft geen invloed op uw eigen risico van het basispakket.
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Bedrijfsmassage
ZOEK is meer dan alleen de gebiedende wijs van het werkwoord
zoeken. Iedere ondernemer herkent in deze vier letters elementen
waarmee hij dagelijks te maken heeft.
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Ziekteverzuim
Omzetstijging
Efficiency
Kostenbesparing

Bedrijfsmasseur wil graag met u meedenken over ZIEKTEVERZUIM
en de mogelijkheden om het ziektepercentage naar een lager
niveau te brengen.
Reserverings- en cliëntsysteem
Met het reserveringssysteem kunnen medewerkers zelf de massage
plannen, zodat de contactpersonen binnen uw organisatie zo
weinig mogelijk worden belast. Tevens is er een cliënt-volg-systeem
beschikbaar. Deze is na toestemming van de medewerker ook in te
zien door de arboarts.
Voor meer informatie over bedrijfsmassage zie
WWW.BEDRIJFSMASSEUR.NL
Ontspannende massage
Natuurlijk is een ontspannende massage, niet specifiek gericht op
klachten, ook mogelijk. Een ontspanningsmassage is een goede
manier om uw lichaam en geest volledig te ontspannen met een
verfrissende uitwerking, zowel fysiek als psychisch.
Eventuele waardebonnen voor een attentie of cadeau zijn te
verkrijgen in de praktijk.

De Behandeling
Tijdens de behandeling zullen wij ons niet alleen richten
op het verminderen van de pijn, maar ook op het zoeken
naar de OORZAAK VAN DE KLACHT. De oorzaak kan liggen
in spieren, in zenuwen, in organen, maar ook in een
gestoorde beweging van de gewrichten. Wij zullen de
klacht daarom
ALTIJD IN EEN BREDER KADER PLAATSEN.
In SAMENSPRAAK met u zullen wij de triggerpoints
opsporen en onderzoeken of deze verband houden met de
pijnklacht die u ervaart. Als is vastgesteld dat uw klacht
in aanmerking komt voor behandeling, zal een behandelplan worden opgesteld. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden om klachten te verminderen.

Shiatsu
Shiatsu is een therapeutische
massagestijl. Wij oefenen
met de handpalmen, vingers
en duimen verticale druk
uit. Naast de stabiele druk
en strekkingen worden bewegende handgrepen, zoals
kneden, strijken, schudden
en kloppen gebruikt. Dit
gebeurt stap voor stap langs
het lichaamsoppervlak. De
druk varieert van stevig tot
zeer zacht, afhankelijk van
de behoefte van degene die
behandeld wordt.

Triggerpointtherapie
Triggerpoints staan in de volksmond bekend als spierknopen. Het zijn lokale verkrampingen in spieren,
waardoor een overgevoelige en pijnlijke plek ontstaat.
Wij kunnen de triggerpoints in spieren voelen als
verhardingen. Triggerpoints ontstaan in spieren, en
vooral daar waar het zenuwstelsel informatie op de
spier overbrengt. Vaak is de oorzaak overbelasting of
een trauma (bijvoorbeeld operatie of ongeluk), maar
ook te weinig beweging, stress of slechte voeding
leiden tot het ontstaan.
Latente of sluimerende triggerpoints zijn een bron
van stijfheid en lokale gevoeligheid in het lichaam bij
druk. Actieve triggerpoints STRALEN SPONTAAN PIJN
UIT naar een andere plaats in het lichaam dan waar de
verkramping voelbaar is. Daardoor kan het voorkomen
dat wij een spier behandelen bij uw schouderblad,
terwijl u de pijn in uw arm voelt.
Elk triggerpoint heeft een UNIEK PIJNPATROON!

Dorntherapie
Dorntherapie is een natuurgeneeskundige manuele behandeling. Rugpijn en nekklachten zijn veel voorkomende
klachten in de huidige maatschappij, waarin mensen veel
achter de computer zitten, lang autorijden en meer stress
hebben dan ze aankunnen. Doordat er in de beweging
correctie van de ruggenwervels en gewrichten plaatsvindt
is de Dorntherapie een zachte effectieve behandeling.
Dorntherapie is eenvoudig en effectief in het opheffen
van gewrichtsblokkades, scheve wervels en wervelkolom,
bekkenscheefstand en beenlengteverschil, waardoor
klachten verminderen.

Dry Needling
Dry Needling is een behandeling die zich kenmerkt
door het inbrengen van een speciale gesteriliseerde
fijne naald in het triggerpoint.
Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant
de spier zich even kort aan. Daarna ontspant de
spier zich vaak direct en kunt u gemakkelijker
bewegen. In de meeste gevallen voelt het
behandelde gedeelte wat vermoeid of stijf na
de behandeling. Spieren met pijnlijke ‘spierknopen’ reageren met
een VOEL– EN WAARNEEMBARE VERBETERING direct na een Dry
Needling behandeling.
Dry Needling geeft mechanische en biochemische reacties in de
spier die helpen bij de pijnvermindering.
Daarbij is ook het ZENUWSTELSEL betrokken. Bij masseren van de
triggerpoints treedt een positief effect op, omdat de bloeddoorstroom en voedingstoestand verbeteren. De werkingsmechanismen zijn dus verschillend. Beide behandelmethoden zijn weliswaar
effectief. Een voordeel van Dry Needling ten opzichte van massage
is dat met Dry Needling de triggerpoints sneller verdwijnen.

Medical Taping
“Medical” tape kan worden toegepast bij veel verschillende soorten
klachten. Bij klachten aan het bewegingsapparaat wordt de tape
vaak ingezet om gewrichten te ondersteunen, of spieren te beïnvloeden om spanningstoename óf juist -afname te realiseren.
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