Uw schakel tussen willen en kunnen
HET GEVOEL DAT DE KAMER OM JE HEEN DRAAIT
Een onzeker gevoel bij het lopen of zelfs angst om te
vallen en niet meer durven te bewegen. Het komt helaas
vaak voor.
Jaarlijks bezoeken duizenden mensen met deze klachten
de huisarts. Goed nieuws is dat er bij veel patiënten een
goede behandeling mogelijk is. Bas Wiebenga en Leon
Adolfs, beide fysiotherapeut en master manueel
therapeut bij FysioMCN, hebben zich de afgelopen 13
jaar middels bij- en nascholing in binnen en buitenland
gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van
duizeligheidklachten.
DE DUIZELIGHEIDSBEHANDELING BIJ MCN
Bas Wiebenga: “Na een uitgebreid onderzoek lukt het
meestal om de patiënt in korte tijd volledig van de
duizeligheidklachten af te helpen. Het is jammer dat zo
veel mensen door blijven lopen met klachten. Vaak hebben
ze ook te horen gekregen dat er niks aan te doen is en dat
ze er maar mee om moeten leren gaan. Dat is vaak niet
waar. Veel vormen van duizeligheid zijn namelijk
uitstekend door gespecialiseerde therapeuten te
behandelen. Leon Adolfs: “Ik zie het iedere keer als een
uitdaging om te achterhalen waardoor de duizeligheid bij
de patiënt optreedt. Als de klacht verholpen is door onze
behandeling of als de patiënt er veel beter mee overweg
kan door de adviezen die we geven, is ons werk als
therapeut geslaagd.
Hebt u ook weleens last van duizeligheid? Raakt u weleens
uit balans tijdens lopen of fietsen of valt u regelmatig?
Misschien voelt u uzelf niet meer helemaal zeker als u over
straat loopt?
In dat geval kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met
MCN. U kunt bij ons ook zonder verwijzing een eerste
consultafspraak maken zodat wij u kunnen vertellen of wij
ook voor u iets kunnen betekenen.
Neem voor meer informatie contact op met MCN.
De specialisten kunnen u adviseren welke behandeling
voor u geschikt is. Of bezoek onze website voor
informatie over onze andere specialisaties.

Het zou zonde zijn als u een van die mensen bent die
onnodig lang met hun klachten blijven rondlopen.
EEN TEVREDEN PATIËNT:
“Ik had geen idee dat mijn lang bestaandeduizeligheidsklachten verholpen konden worden door een
manueel therapeut, maar gelukkig wist mijn KNO arts
dat wel. (…)Ik voelde me direct op mijn gemak en de
behandeling was uitstekend. Ik ben van mijn klachten
af! Niks anders dan lof”
www.zorgkaartnederland.nl
U kunt ook zonder verwijsbrief een afspraak maken
bij ons voor een intake, advies en behandeling.
Wij hopen ook uw schakel tussen willen
en kunnen te zijn.

www.fysiomcn.nl
info@fysiomcn.nl
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