
Maartje is onderdeel van

Psychosomatische 
fysiotheraPie
Brengt u (weer) in Balans



De relatie tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is niet altijd 
even duidelijk. signalen van het lichaam worden soms genegeerd of verkeerd 
begrepen. Door het ontbreken van een medische diagnose kan het zijn dat u 
het gevoel krijgt dat niemand u begrijpt. De psychosomatische fysiotherapeut is 
specialist in het behandelen van deze spannings- of stressgerelateerde klachten 
en kan u helpen weer in balans te raken.

Psychosomatische 
fysiotherapie

Voor wie?

PsYCHosoMatisCHe FYsiotHeraPie Kan uitKoMst BieDen BiJ:

Lichamelijke klachten zoals: • extreme vermoeidheid • zich niet kunnen ontspannen • 
druk op de borst of hartkloppingen • onverklaarde spier- en gewrichtspijn • benauwd-
heid, moeite met ademhalen • hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten • onverklaarde 
maag-, darm- of buikklachten.

Psychische klachten zoals: • lusteloos zijn • slecht of te veel slapen • angstig en 
onzeker zijn • moeite met concentratie en/of geheugen • somber zijn en veel piekeren 
• niet meer kunnen genieten en ontspannen.

is uw Balans VerstoorD?

Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: 



De oPlossing Voor uw KlaCHt staat Centraal

loCatie, VergoeDingen & aanMelDen

Hoog ervaren werkdruk
Burn out
ontslag
Conflicten
emotionele gebeurtenissen

relationele problemen
Verlies van dierbaren
ernstige ziekteprocessen
Mantelzorg
Chronische pijnklachten

indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht 
verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk als mentaal af en 
kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

een gespecialiseerde, geregistreerde (KngF, nFP) fysiotherapeut staat bij Maartje voor 
u klaar. Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociaal model. Dat houdt in 
dat zowel de lichamelijke klachten als de psychologische en sociale aspecten onderdeel 
uitmaken van de behandeling. in een eerste gesprek luistert de fysiotherapeut goed 
naar uw hulpvraag, bepaalt u samen de te behalen doelen en stelt de fysiotherapeut een 
therapieplan op. Het gesprek is gericht op het in kaart brengen van een mogelijke relatie 
tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid en uw hulpvraag. aan de 
hand van dit gesprek worden doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. er wordt 
van u een eigen inbreng en actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

De behandeling van de psychosomatische fysiotherapeut vindt plaats in het Behandel-
centrum losser. in overleg en indien mogelijk kan worden uitgeweken naar één van de 
andere behandelcentra van Maartje. een behandeling thuis kan ook, maar alleen op ver-
wijzing. Deze verwijzing kunt u onder andere krijgen van uw medisch specialist, huisarts 
of (bij psychosomatische klachten bij kinderen) de school van uw kind. een verwijsbrief 
is echter niet noodzakelijk. Psychosomatische fysiotherapie is een reguliere vorm van 
fysiotherapie en wordt vergoed uit de aanvullende zorgverzekering, ook bij kinderen. 
raadpleeg voor vergoeding altijd uw zorgpolis.



afspraak maken? Meer informatie? 
Maartje bellen kan natuurlijk ook!

maartje Psychosomatische
fysiotherapie
088 000 52 05
maartje thuiszorg 
en revalidatie
053 537 55 55 
maartje Kraamzorg 
088 000 52 15

Maartje is gevestigd in:

enschede

hengelo

hof van twente

Losser

ootmarsum

oldenzaal

tubbergen

Weerselo

Denekamp (locatie Gerardus Majella)

 

Maartje is werkzaam in heel twente

alle Maartje-info staat ook op 
www.maartje.nl

Behandelcentrum sint Maarten B.V.
Postbus 244 
7570 ae oldenzaal 
KvK-nr 08179785 
info@maartje.nl

KoM in Balans!

MaartJe is in De Buurt!

Maartje is kleinschalig georganiseerd en heeft een 
vestiging bij u in de buurt. Dat maakt het maken 
van afspraken extra makkelijk. Bovendien zorgt 
Maartje altijd voor een vast aanspreekpunt. en 
dat is wel zo prettig en vertrouwd als het gaat om 
zoiets persoonlijks als zorg verlenen. Zorg bieden 
aan iedereen die daar behoefte aan heeft én voor 
iedereen makkelijk beschikbaar zijn. Dat is typisch 
Maartje. een lidmaatschap is dan ook niet nodig 
voor de dienstverlening van Maartje. Bij Maartje 
bent u gewoon altijd van harte welkom!

De psychosomatische fysiotherapeut helpt u te 
begrijpen hoe uw klachten ontstaan en blijven 
bestaan. u leert herkennen hoe uw lichaam rea-
geert op stress én hoe u daar optimaal mee om 
kunt gaan. Kortom, uw belastbaarheid neemt toe 
en u komt weer in balans.


