Werkwijze
U kunt doorverwezen zijn door uw huisarts of specialist en een
verwijsbrief hebben ontvangen. Of u meldt zich rechtstreeks aan
zonder verwijzing. Na aanmelding zonder verwijzing vindt eerst een
screening plaats. Indien er geen redenen zijn waarvoor alsnog advies
van de huisarts nodig is, wordt de oefentherapie gestart.
Voor iedereen die zélf aan zijn of haar lichaamsklachten wil werken!
Er wordt voor iedereen in overleg een persoonlijk behandelplan
opgesteld dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen en
adviezen. Dit behandelplan wordt samengesteld vanuit de volgende
uitgangspunten:
•
•
•
•
•

hulpvraag van de patiënt/cliënt
diagnostiek door verwijzer en/of oefentherapeut
onderzoek door de oefentherapeut Cesar
individuele situatie en mogelijkheden van de patiënt
doel van de therapie

Iemand die zijn of haar lichaam om wat voor reden dan ook niet goed
gebruikt of verkeerd belast, loopt een sterk verhoogde kans op
lichamelijke klachten. Deze kunnen ontstaan zijn door langdurig stress
of een aandoening. Oefentherapie Cesar kan dan uitkomst bieden.
Als bewegingsspecialist begeleid ik u op uw weg naar het verminderen
of opheffen en voorkomen van lichaamsklachten.

Vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van de
polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Schoonbeekhof 5
3774 DA Kootwijkerbroek

Jan van Arkelweg 6
3791 AC Achterveld

Hoe te werk wordt gegaan en
waarvoor u bij mij terecht kunt,
kunt u lezen in deze algemene folder.
Meer informatie vindt u ook
op mijn website:

www.cesartherapieblom.nl
Tel.:
0342 45 14 97
Mobiel: 06 121 982 79

Heeft u verder vragen, bel gerust.

Marga Blom

Oefentherapie Cesar is een erkende paramedische behandelmethode,
gericht op het verminderen, opheffen en voorkomen van klachten als
gevolg van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet
veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.
Ervaring van cliënten en diverse onderzoeken wijzen uit dat met
oefentherapie Cesar vaak zeer goede resultaten worden behaald.

Voor welke klachten kunt u bij mij terecht:
•
•
•
•

Er zijn veel mensen die klachten hebben aan het houdings- en
bewegingsapparaat, zoals rugpijn, nek – en hoofdpijn, zonder dat daar
altijd een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor is.
Samen met mij gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten en
wordt u zich bewust van uw gehele lichaamshouding en manier van
bewegen in relatie tot uw klachten. Hierdoor krijgt u inzicht in de
reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen.

•
•
•

•
•
•
•

U werkt actief aan het herstel van de balans tussen spanning en
ontspanning en brengt uw lichaam weer in goede conditie.
U ontdekt hoe u uw houding en manier van bewegen kunt
verbeteren.
U leert hoe uw spieren optimaal samenwerken en de
gewrichten op de juiste manier worden belast.

Zo leert u niet alleen zelf uw klachten te verminderen, maar ook te
voorkomen dat uw klachten terugkeren. U wordt begeleid en getraind
in het aannemen van een gezondere houding. De behandeling zal
worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u
oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die u kunt
toepassen in uw dagelijks leven. Zowel uw werkomgeving, uw
thuissituatie als uw hobby's en het sporten komen aan de orde.

•
•

Klachten van arm, nek, schouder, rug, heup, en been,
SI- en bekkenklachten, ook bij zwangerschap
Voorkomen van (beroeps)klachten, bijvoorbeeld RSI/CANS,
door het verbeteren van houdings- en bewegingspatronen.
Kinderen en volwassenen met houdingsproblemen, zoals een
scheve, te holle of te kromme rug
Ademklachten, zoals hyperventilatie,
Spanningsklachten, o.a. spanningshoofdpijn, gejaagdheid en
minder presteren, slaapproblemen bij volwassenen
Neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld hernia (pre/post
operatief), whiplash, uitstralende pijn in arm of been, ischias,
ziekte van Parkinson, M.S.
Orthopedische aandoeningen, bijvoorbeeld osteoporose,
total hip, ziekte van Scheuermann, spondylodese,
Reumatologische aandoeningen, zoals fibromyalgie of
spierreuma, ziekte van Bechterew, reuma, artrose, etc.
Bekkenbodemklachten, zoals urineverlies, obstipatie,
verzakking, aambeien, PDS
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van oefentherapie Cesar volg ik daarnaast ook regelmatig bijen nascholingen.

Ik ben gespecialiseerd in:
• psychosomatische oefentherapie, een gecombineerde aanpak
van psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten,
• adem- en ontspanningstherapie,
• slaapoefentherapie voor volwassenen
• bekkenoefentherapie (bekken- en bekkenbodemklachten)
• rugklachten en nek-schouder klachten
• balans- en stabiliteitstraining met behulp van een Swissbal
• zwangerschapsbegeleiding, speciaal bij bekkenklachten
• Aangesloten bij: Netwerk Chronische Pijn, Solknet en
netwerk slaapoefentherapie

