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U heeft een operatie achter de rug 
aan uw schouder, uw knie of heup 
en u wilt snel weer aan het werk, 

sporten, en weer deelnemen aan het 
sociale leven. Toch zult u eerst weer 

opnieuw moeten leren bewegen. 
Bij fysiotherapiepraktijk Leebrug in 
Houten staat een gespecialiseerd 
team klaar om u te helpen. Hoe 

zo’n revalidatietraject er precies uit 
ziet horen we van fysiotherapeuten 

en praktijkeigenaren Wouter 
Abers (tweede van links) en Cees 

Roggeband (niet op de foto). 

Een persoonlijke behandeling naar gewenst herstel

Waar u ook voor 
kiest,

bij Fysiotherapie 
Leebrug

is alles mogelijk

Locatie Houten - Medisch Centrum Leebrug 

Sandelhout 1 | 3991 PZ Houten | T: 030 - 204 0 204

De praktijk 
Fysiotherapie Leebrug is in 10 jaar uitgegroeid van een 

klein team fysiotherapeuten dat alle behandelingen 

uitvoerde tot een brede praktijk met 15 zeer ervaren 

medewerkers en bijna alle mogelijke specialismen. Het 

behandelaanbod is heel divers, van manuele therapie 

tot bekkentherapie en longrevalidatie. Zowel de sporter 

die na een blessure weer op hoog niveau wil kunnen 

trainen als de van een zuurstoffles afhankelijke longpa-

tiënt kan bij de praktijk terecht. Omdat de fysiotherapie-

praktijk deel uitmaakt van Medisch Centrum Leebrug 

zijn er altijd korte lijnen met de huisartsen en kan indien 

nodig ook samengewerkt worden met diëtisten, psy-

chologen en podotherapeuten. Een van de specialisaties 

is begeleiding voor en na een orthopedische operatie. 

Lange tijd lagen operaties in de ziekenhuizen stil omdat 

IC-bedden bezet werden door coronapatiënten. Omdat 

de uitgestelde zorg nu weer wordt ingehaald gaan de 

fysiotherapeuten het heel druk krijgen, aldus Abers. 

Het team van Fysiotherapie Leebrug is er klaar voor.

Herstellen na een operatie 
Of het nu gaat om het plaatsen van een nieuwe knie of 

heup, het herstellen van een spier of pees in een schou-

der of een meniscusoperatie, het zijn allemaal ingrepen 

aan het bewegingsapparaat. Het doel van het traject na 

de operatie is dan ook dat iemand weer goed kan bewe-

gen zonder pijn of beperkingen. 

Informatie over de therapie kunt u al voor de operatie bij 

ons aanvragen. Meestal beginnen we al voor de operatie 

met spierversterkende oefeningen en bereiden we u 

voor op de fase na de operatie. Als u aan uw schouder 

geholpen bent lukt het waarschijnlijk wel om zelf naar de 

praktijk te komen. Maar met een nieuwe knie kunt u de 

eerste 6 weken niet goed lopen en daarom komt er 

binnen 3 dagen na de operatie, soms dezelfde dag nog, 

een therapeut bij u thuis langs om al uw onzekerheden 

weg te nemen: hoe moet ik met krukken lopen, hoe kom 

ik de trap op en af en wat mag ik wel en niet doen? Tevens 

wordt dan besproken hoe het revalidatietraject er verder uit 

gaat zien. De therapie zal vervolgens op de praktijk worden 

voortgezet, in de behandelkamer of de fitnessruimte. U 

gaat dan oefenen en krijgt instructies mee voor thuis.

Opereren of niet opereren
Wist u dat bij gewrichtsklachten een operatie niet altijd 

nodig is? Natuurlijk, als sprake is van ernstige artrose van de 

knie of heup kan dat met fysiotherapie niet beter gemaakt 

worden. Maar als pijn of stijfheid het gevolg is van lichtere 

vormen van slijtage dan kunnen de beperkingen heel 

goed worden opgelost met oefeningen die uw spierkracht 

versterken en uw mobiliteit verbeteren. Vaak worden hierbij 

ook leefstijladviezen gegeven. U kunt dan weer pijnvrij door 

het leven gaan. Het is daarom zinvol om in samenspraak 

met de orthopeed, de huisarts en de fysiotherapeut te 

bespreken of opereren wel echt noodzakelijk is. 

Waar u ook voor kiest, bij Fysiotherapie Leebrug is alles 

mogelijk.

“Sterker erin 
betekent sterker eruit”

Vaak lopen mensen al een aantal jaar met flinke 
pijn rond, bijvoorbeeld aan de knie als gevolg 
van artrose. Hierdoor gaan ze minder bewegen 
en worden hun spieren slapper. Voor een sneller 
herstel is het daarom verstandig om ervoor te 
zorgen dat uw spierkracht op orde is vóórdat u 
geopereerd wordt. Sterker erin betekent sterker 
eruit, zeggen ze bij Fysiotherapie Leebrug, en ze 
adviseren dan ook om al aan het revalidatietraject 
te beginnen voordat u in het ziekenhuis wordt 
opgenomen. 
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