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De zomer maakt een bescheiden start en de vakanties staan voor de deur. Daarom dit keer 
aandacht voor de gezondheid de komende periode. Een goede gezondheid heeft ook veel te maken 
met een gezond milieu. Daarom sluit de apotheek aan bij de actie om het plastic afval terug te 
dringen. De opbrengst gaat weer naar gezondheid. Als laatste een verhaal van Miek ten Asbroek 
over de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Ik wens u, thuis of op reis een fijne zomertijd. 
 
Joke Brouwer, directeur –bestuurder 
 
Gebruikt u geneesmiddelen en gaat u op reis? 
Gebruikt u geneesmiddelen en gaat u binnenkort op 
reis? Vergeet dan niet naast uw reispapieren een 
geneesmiddelenpaspoort mee te nemen. Deze kunt 
u bij apotheek Kersenboogerd afhalen. Het is een 
document waarin alle gegevens over uw 
medicijngebruik bij elkaar staan. Ook staan er 
eventuele andere bijzonderheden in, bijvoorbeeld als 
u ergens allergisch voor bent.  
 

 
Als u opiumwetmedicijnen mee wilt nemen naar het 
buitenland, dan heeft u voor reizen naar de 
Schengenlanden een Schengenverklaring nodig. 
Voor reizen naar een niet-Schengenland moet u 
toestemming vragen bij de ambassade of het 
consulaat van het land waar u heen gaat. U heeft 
hiervoor een artsenverklaring nodig.  
Meer informatie over het meenemen van 
opiumwetgeneesmiddelen op vakantie vindt u op 
http://www.hetcak.nl/ en klik door naar 'Medicijnen 
mee op reis (Schengenverklaring)'. 

  
 

 
 
 
 

 
Op reis, vaccinaties en andere 
voorzorgsmaatregelen! 

 
Als de vakantie in zicht komt, krijgen wij altijd veel 
vragen over welke inentingen en andere 
voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld tabletten tegen 
malaria) er nodig zijn voordat de reis kan beginnen.  
Op deze vragen is geen algemeen antwoord te 
geven omdat het afhangt van het land waar u 
heengaat, of u stad of platteland of beiden gaat 
bezoeken en hoelang u blijft. Ook is het van belang 
te weten welke inentingen u in het verleden al gehad 
heeft. 
Voor een goed en betrouwbaar advies raden wij u 
aan om contact met de GGD op te nemen: 
www.ggdreisvaccinaties.nl   Zij hebben de meest 
actuele informatie per land. Zij zijn op de hoogte van 
de richtlijnen van de WHO (World Health 
Organisation). Deze organisatie houdt bij of ergens 
in de wereld uitbraken van infectieziekten zijn en 
welke vorm van malaria er heerst. Zo krijgt u een 
advies op maat.  
 
Nog een tip: wacht niet tot het laatste moment met 
een afspraak bij de GGD maar plan deze uiterlijk 6 
weken van te voren.  
 

 
Thuis of op reis: denkt u ook aan zonnebrand?

Zomervakantie huisartsen: 
Dr. Den Boer   : 23-7 t/m   7-8 
Dr. Peek          : 13-7 t/m  24-7  
Dr. Van Eijk     :  3-7  t/m  24-7 
Dr. Vroegh       :  3-8 t/m  15-8 
Dr. Knottnerus :  3-8 t/m    7-8 

http://www.hetcak.nl/
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/


Plastic tasjes in de apotheek  
Uit milieuoverwegingen zullen wij met ingang van 1 
september 2015 geen gratis plastic tassen meer 
verstrekken. Hiervoor brengen wij vanaf dat moment 
€ 0,10 in rekening. De opbrengst hiervan zal in het 
collectebusje van het Koningin Wilhelmina Fonds 
gedaan worden, waarmee wij dit goede doel kunnen 
steunen. 
 
Miek ten Asbroek, 40 jaar fysiotherapeut  
25 jaar in dienst van het gezondheidscentrum 
Toen ik in 1975 mijn diploma voor fysiotherapeut 
behaalde, bestonden er nog geen specialisaties. 
Iedereen leerde van alles over botjes, spieren, 
pezen, zenuwvoorziening, ziektegeschiedenis en  
gewrichten Het bedienen van apparaten, toen in de 
mode, oefenen en masseren moest je in de praktijk 
leren. Je behandelde soms wel 3 klanten tegelijk. 
Niet in gescheiden kamers maar in 1 ruimte, slechts 
gescheiden door een gordijn….nu onvoorstelbaar. 
Wetenschappelijk bewijs was er nog amper. Men 
deed wat dacht wat goed was en wat de klant prettig 
vond. 
Langzamerhand werd steeds meer wetenschappelijk 
onderzoek gedaan. Er kwam meer diepgang op 
verschillende terreinen en daarmee specialisaties. 
Zoals manueel therapie, sportfysiotherapie, 
kinderfysiotherapie, psychosomatische therapie en 
uiteindelijk mijn specialisatie: bekkenfysiotherapie. 
 

 
In 1980 ben ik in de avonduren 
zwangerschapsgymnastiek gaan geven o.a. via de 
Omring in het gezondheidscentrum. Zodoende 
leerden wij elkaar kennen, nam ik af en toe waar en 
in 1989 kreeg ik een vaste aanstelling in het 
gezondheidscentrum. Wij deden veel aan 
nascholing. Aanvankelijk vooral op sportgebied en 
op het gebied van zwangerschapsgymnastiek. 
 
Rond 1984 werd een blinde vlek in de medische 
wereld ontdekt: er werd veel meer maandverband 
verkocht dan er nodig zou zijn op grond van het 
aantal vrouwen dat maandverband nodig zou 
hebben. De fabrikant van maandverband dacht dat 
dit zou komen door urine incontinentie. Daarom hield 
de fabrikant een enquête onder alle huisartsen in 
Nederland. Volgens de huisartsen echter kwam 
urineverlies bijna niet voor.  
Toen heeft de zorgautoriteit (de baas van de 
verzekeringen) iets slims gedaan. Ze hebben  
reclame gemaakt voor incontinentieverband en 
zeiden: als u dit nodig heeft, ga naar uw huisarts,  
 

 
haal een briefje en u krijgt het gratis! Dat opende de 
ogen van de artsen. De wachtkamer zat vol. 
De blinde vlek, voortgekomen vanuit een taboe was 
bloot gelegd. Er kwam meer onderzoek. Eerst dacht 
men dat bij urineverlies de bekkenbodem te slap zou 
zijn. Wij, fysiotherapeuten, gingen dus aan de slag 
met het ‘sterker’ maken van de bekkenbodem, die 
als een hangmat onder ons lijf hangt en onze 
organen steunt en voor de zindelijkheid zorgt. Bij 
sommige vrouwen hielp dit maar bij velen echter 
niet….!  
Door samenwerking  van fysiotherapeuten met  
urologen en gynaecologen ontdekte men hoe de 
spier werkte: als een soort trampoline. Je moet dus 
niet alleen versterken maar je moet juist zorgen dat 
de vering op het goede moment plaats vindt en vaak 
juist ontspannen.  
 

 
 
Men bedacht toen dat dit ook bij  mannen moest 
voorkomen.  Ook bleken het niet alleen klachten van 
urine verlies, maar ook niet kunnen plassen, moeten 
persen bij plassen, vaak moeten plassen , niet 
kunnen uitstellen etc. etc. Ook op ontlastingsgebied 
kunnen al deze klachten voorkomen, maar dat is 
vaak nog moeilijker te bespreken. Ook ontdekte men 
langzaam dat er gynaecologische problemen waren, 
waarbij de spierfunctie ook heel belangrijk is (b.v. 
rond verzakkingen of operaties) en een nog groter 
taboe gaf het ontdekken en behandelen van 
seksuele problematiek, die soms ook door een 
verkeerd spiergebruik kan ontstaan, zowel bij 
mannen als bij vrouwen. Dat is iets van de laatste 
jaren en dat wordt steeds verder onderzocht.  
Ook zag men dat pijnklachten kunnen samenhangen 
met een verkeerd gebruik van de bekkenbodem: dat 
kan leiden tot pijn in de liezen, onderbuik, testikels, 
perineum (het verbindingsstukje tussen penis/vagina 
en de anus) en lage rugklachten.  
Dit alles heeft ertoe geleid dat er nu een specialisatie 
bekkenfysiotherapie is: een stevige driejarige 
opleiding met een stage bij die je met een examen af 
moet sluiten. Dit alles om de kwaliteit te waarborgen 
en te weten dat je door een gekwalificeerde 
therapeut behandeld wordt.  Masseren gebeurt nog 
wel eens, maar staat niet meer op de voorgrond. Het 
is meer een hulpmiddel om soms te gebruiken. 
Apparaten worden gebruikt indien ze nodig zijn maar 
de hoofdzaak ligt op het anders leren omgaan met je 
eigen spier. Dat betekent verandering van leefstijl en 
daarmee zelf voelen, oefenen en toepassen in het 
dagelijkse leven.  
En u zult ook begrijpen, dat het erg nodig is, gezien 
alle ontwikkelingen, dat je goed moet blijven 
nascholen als fysiotherapeut. 
  
 
  


