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Fysiotherapie voor Saar

Oisterwijk, 18-08-2016

Geacht baasje van Saar
U heeft vandaag het advies gekregen om contact op te nemen met de fysiotherapeut.
Een fysiotherapeut kan meerwaarde hebben in het genezingsproces van Saar,
omdat door massage en bewegingsaanpassingen, overbelasting van de andere poten of de rug/hals kan worden voorkomen
en juist gebruik van de probleem poot of het probleem deel van rug/hals wordt gestimuleerd.
In een gezond dier zijn alle onderdelen van het bewegingsstelsel in evenwicht met elkaar. Alle spieren, pezen, botten en
gewrichten bewegen soepel ten opzichte van elkaar en verstoren elkaar niet. Op het moment dat een dier spierpijn heeft,
een overbelaste of opgerekte pees, stramme of pijnlijke gewrichten of botten die niet in de juiste hoek ten opzichte van
elkaar kunnen bewegen gaat hij/zij een onderdeel van zijn bewegingsstelsel ontlasten en daardoor het tegenliggende deel
overbelasten. (Voorbeeld, als hij/zij niet op zijn rechter achterpoot wil staan zal hij/zij zijn gewicht gaan dragen met de
linker achterpoot en de voorpoten)
Voor een korte periode is dat geen probleem maar als uw dier langer dan 6 weken last heeft van een poot/rug of na een
operatie moet revalideren kunnen in die periode de andere poten zo dus danig geïrriteerd raken dat uw huisdier vervolgens
ergens anders last van krijgt.
Ook zal, in een periode van meer dan 6 weken, waarin een gewricht ontlast wordt en dus de spieren minder gebruikt
worden, spieratrofie (afname van de hoeveelheid spieren) ontstaan waardoor herstel vertraagd wordt. Door massage en
bewegingsaanpassingen kan spieratrofie verminderd worden, de pijn minder worden en het revalidatieproces versneld
worden.
U maakt meestal een eerste afspraak bij de fysiotherapeut ter inventarisatie. De fysiotherapeut kan dan bepalen of, en zo
ja, hoe ze uw huisdier het beste kan helpen. Op dat moment kan bepaald worden hoeveel behandelingen er nodig zijn.
Meestal is het zo dat zij u oefeningen en massage technieken aanleert, waardoor u het grootste deel van de behandeling
thuis kunt doen.
Wij hebben een goed contact met Anouk Blijlevens, dierfysiotherapeut van Mijn hond & ik.
Op donderdag kan zij naar onze praktijk komen. Op andere dagen is zij op andere praktijken in de regio aanwezig of kan ze
bij u aan huis komen.
Als donderdag voor u uitkomt hebben we onder voorbehoud een afspraak gemaakt op
__________________
Als u niets van ons hoort gaat deze afspraak door. Als Anouk Blijlevens onverhoopt niet kan, dan nemen wij contact met u
op voor een nieuwe afspraak.
Komt donderdag niet uit voor u? Dan adviseren we u zelf contact op te nemen met Anouk.
Mijn hond & ik
Anouk Blijlevens
0610219622
Natuurlijk zijn er ook andere dierfysiotherapeuten in de omgeving. Mocht u de voorkeur hebben voor een andere
fysiotherapeut. Laat ons dat gerust weten, dan kunnen wij de doorverwijzing naar de dierfysiotherapeut van uw voorkeur
doorsturen.
Anouk stelt ons na uw bezoek op de hoogte van de bevindingen en de behandelingen maar van vervolgbehandelingen
ontvangen wij meestal geen verslag. Wij vinden het ook fijn om af en toe van u te horen hoe het met uw huisdier gaat.

Mocht er verslechtering of geen verbetering optreden neem dan tijdig contact met ons op.
Voor meer informatie over Anouk Blijlevens en Mijn hond & ik kunt u kijken op www.mijnhondenik.com
Voor meer informatie over fysiotherapie kunt u ook kijken op www.nvfd.nl
Voor meer informatie mag u ook altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Monique Ebbens-Carton, Danielle Claessens & Harm Ebbens
Dierenkliniek 't Spoor
013 590 2228

