Geen aanvullende kosten
Sensamove kan onderdeel uitmaken van uw
reguliere fysiotherapie behandeling.
Indien u een aanvullende verzekering hebt, worden
de behandelingen vergoed.
Fysio Topfit heeft met alle zorgverzekeraars een
overeenkomst.

Fysio Topfit
Medisch Centrum Vosholplein
Vosholplein 1
2461 AA Ter Aar
0172-603434
Medisch Centrum Boomgaard
Boomgaard 215F
2771 PD Boskoop
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Sensamove
bij
Fysio Topfit
Wat is Sensamove?
Sensamove (biofeedback) wordt
gebruikt voor rug- en nektraining en om
coördinatie of balans te verbeteren.
Fysio Topfit beschikt over een
rugtrainer, balanstrainer en nektrainer.
Hiermee hebben wij mogelijkheden in
huis om balans in zit en stand en de
hoofdbalans te trainen.
De bijbehorende spellen zijn heel
aansprekend voor jong en oud. Ook
nieuwsgierig? Vraag het onze
therapeuten!

Bij Fysio Topfit zijn
alle therapeuten bekend met
Sensamove.
Bel ons voor het maken van
een afspraak of mail naar
info@fysiotopfit.nl voor
meer informatie.
Versie 1.0 juni 2020

Sensamove wordt ingezet bij onder
meer:
- (langdurige) rugklachten
- Stabiliteitsproblematiek (nek en rug)
- Bekkeninstabiliteit
Fysio Topfit maakt gebruik van
trainingsmodellen met biofeedback. Op
de computer wordt digitaal het startpunt
bij het begin van de therapie vastgelegd.
Uw progressie wordt daarna elke
behandeling zichtbaar op een scherm, u
ziet uw vorderingen via grafieken en
overzichten in beeld komen. Dat
motiveert om de behandeling vol te
houden.
De methode Sensamove is gebaseerd op
interactieve correctie: via een spel
corrigeert de patiënt zichzelf. Naast
metingen (klinimetrie) worden diverse
spellen als therapie ingezet, de vele
ingebouwde niveaus zorgen ervoor dat de
herstel bevorderende therapie individueel
kan worden aangepast.

- Ischias
- Whiplash
- Sport gerelateerde klachten (tennis,
paardrijden)
- Houdingsproblematiek
- Stijve nek en rug.

Eerste bezoek bij uw therapeut:
Voordat we daadwerkelijk de behandeling
kunnen starten, dienen we eerst een anamnese af
te nemen zodat we een behandeldossier kunnen
opbouwen. Een anamnese is een duur woord voor
vraaggesprek. Na het gesprek zal het onderzoek
plaatsvinden.
Naar aanleiding van de resultaten uit het
onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld.
Neem naar uw eerste afspraak mee:
- De verwijzing (is niet verplicht, enkel als u een
verwijzing hebt).
- Geldig legitimatiebewijs
- Uw verzekeringsgegevens
- Grote handdoek of badlaken

