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" ornKleden niet nodig

t

F/t in 20 minuten per

week

zij voelen zich een stuk energieker,"

I

www. f it20omersÍoort. nl
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OnverklqqrbqÍe kiespijn? TqndenknqÍsen?
Probeer de Íysiotherspeul!
Tqndenknqrce
il

-

: i

De kouwspieren kunnen volgens de fysiotheropeui

een oorzook zijn von veel pijnklochten,

Bij

Íonden-

- knorsen en klemmen bijvoorbeeld, Dqt komt om-

dot kouwspieren consÍont worden oongespqnnen, woordoor uiÍeindelijk de tonden goon slijÍen,

Dit wordt bruxisme genoemd. Als dit voorol 's

nochts het gevol io

is er.sproke

von sloopbruxis-

me. Hiervoor wordt door de tondorts vook een
biÍje oongemeÍen. Dit kon goed helpen, echter

het is veel geÍicht op symptoombesïrijding. Een
oroÍociool ÍysiotheropeÈt kon meehelpen het gedrog dot leidtïoÍ tondenknàrsen qf te leren,

Gedrogsverondeilng
Gedrogsverondering is een belongrijke pijler von

ons werk.

lf geeÍ de

klqnlen vook oefeningen

mee voor huis. Binnen een poor behondelingen
kijgt
tEusDEN - onverklqqrbqÍe pijn in het hooÍd, de hols oÍ de londen. Een bjzoek qqn de huisqrls heeÍl nog niets opgeleverd, de tqndqrls ziet geen gootjes en kqn gp zijn vokgebied

het genezingsproces ie controleren.

dere zorgverleners,"

meer ols cooch/odMseur gewerld.

niels onldekken. Don is hel heel goed mogeliik dol de pijnklochten ftt<omstig zijn vqn
spieJen oÍ zenuwen in de kqken, de hols oÍ het hooÍd. Hel oondqchfsgeOfa vqn de oroÍq-

Somenwerking

ciool Íysiotheropeul.

Koekoek wil zich

Voor meer informqtie,

de komende Íijd gqon

inzetten

op

www Íysio-tolgoorde. nl,

de musculoluur von het hooÍd en de kook loen

von ondere speciolisten, zools de huisorts, tqndqrts,

Poul Koekoek, eigenoor von fysioÍheropieproktljk

hij een klont met mondbodemkonker behon-

kno-orts, koqkchirurg en neuroloog, "Wot een orofo-

Bij

de Tolgoorde in Leusden, is één von de eerste

delde. "Door bestroling en een operotie woren

ciool fysiolheropeut koh,

contoct opnemen meÍ

drie fysiotheropeulen in Nederlond die de mqs-

de mond- moqr ook de ormfunctie bijno

duidelijk.

ter opleiding orofociool fysiolheropie mef suc-

lemool weggevollen. Een complexe mqierje
die ik goed kon behondelen, moor wqi mii ook

ces heeft oÍgerond, Koekoek kreeg inleresse in

,i

kunt u kijken

OroÍociqql lheropeul

I

I

potiënt een monier oongereiK om zelf

oontrok, wos het intensieve somenspel met qn-

voor betere somenwerking met en doorverwi.izing
j

de

he-

lk

is

vook nog niet helemqol

ben er zeker von dof wij een goêde oon-

vulling kunnen zijn in het behqndelqn von klochten

oon het hooÍd, de hols en de kouwspieren,"

vrogen kunt u

Poul Koekoek

033-4947963 | Tolploots
383'l JRteLeusden.
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