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Je hebt sympathisanten, samenwerkings-
verbanden en partnerships. Het woord 
partnerschap kent een interessante 
defi nitie. Het is een relatie tussen twee 
organisaties waarbij nauw wordt samen-
gewerkt ten gunste van gemeenschappe-
lijke doelen of wederzijdse voordelen. Bij 
St. Anna en PSV is hiervan zeker sprake. 
Al bijna 50 jaar zijn zij door topsport met 
elkaar verbonden en helpen de 
sportzorgexperts van het St. Anna 
Ziekenhuis en TopSupport om PSV 
spelers topfi t op het veld te krijgen. 

En dat niet alleen. PSV en ‘St. Anna 
Ziekenhuis en TopSupport’ werken 
ook samen om te zorgen dat PSV in de 
toekomst een toonaangevende opleiding 
voor topspelers blijft . Alle trends en 
ontwikkelingen worden gevolgd. In de 
regio Eindhoven doen we dat natuurlijk 
op een innovatieve manier. Het meest 
recente voorbeeld is het plan voor een 
Performance Centre op de Herdgang (het 
sportcomplex van PSV, red.). Daar moeten 
alle expertise en innovaties op het gebied 
van prestatieverbetering op loopafstand 
beschikbaar komen voor PSV én voor de 
regio Eindhoven. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan fi tt esten, keuringen, voeding, 
herstel na blessures, data-analyse, menta-
le fi theid, onderzoeken enz. 

Op deze manier word je dus écht samen 
beter. Een win-win situatie. Woorden die 
wij graag horen in een topsportomge-
ving. Ons partnerschap werkt!

De kennis en ervaring die artsen 
en behandelaren opdoen bij de 
begeleiding en behandeling van 
topsporters worden optimaal be-
nut bij de medische behandeling 
en revalidatie van andere cliën-
ten en patiënten. Wart van Zoest, 
orthopedisch chirurg en medisch 
manager van TopSupport en PSV: 
“Volgens ons verdient iedereen 
medische zorg van het allerhoog-
ste niveau. In de topsport is er 
veel oog voor nieuwe ontwikke-
lingen. Steeds bekijken we of die 
innovaties bruikbaar zijn voor de 
patiënten van het St. Anna Zie-
kenhuis of de breedtesporter bij 
TopSupport. Of het nu gaat om 
het herstellen van een blessure, 
sportkeuringen, inspannings-

testen of (voedings)adviezen, wij 
staan klaar voor iedereen die op 
verantwoorde wijze zichzelf en/
of tegenstander(s) wil overtref-
fen.” 

Iedereen in beweging
De overtuiging dat bewegen en 
een gezonde levensstijl voor alle 
inwoners van de Brainportregio 
cruciaal is, inspireert PSV het St. 
Anna Ziekenhuis en TopSupport 
om gezamenlijk projecten op 
te pakken zoals eerder TopSup-
porters en PSV FITfans. In beide 
programma’s werden deelnemers 
bewust gemaakt van het belang 
van een gezonde leefstijl en 
kregen zij praktische adviezen 
en professionele begeleiding van 

sportzorgprofessionals van PSV 
en ‘Anna’. 

Samenwerking verlengd t/m 
2025
Afgelopen september werd het 
contract tussen PSV en het St. 
Anna Ziekenhuis in samenwer-
king met TopSupport opnieuw 
verlengd tot en met 2025. Een 
belangrijke gezamenlijke ambitie 
de komende jaren is de realisatie 
van het Performance Centre op 
de Herdgang. Opnieuw een initi-
atief dat zowel voor de topspor-
ters van PSV als andere inwoners 
van de regio bestemd is en gaat 
bijdragen aan meer beweging en 
een betere gezondheid van inwo-
ners van de Brainportregio. 

1. Bespaar niet op je schoenen
Je voeten zijn bij het sporten je 
eerste ‘schokdempers’. Als zij de 
eerste klappen goed opvangen 
dan heeft  dat een positief eff ect 
op de rest van je lijf. Vraag in de 
winkel om een goed advies, want 
iedere voet en iedere sport vraagt 
om andere ondersteuning.

2. Draag een lange broek als het 
koud is
Is het buiten kouder dan 10 gra-
den? Draag dan een lange broek. 
Onderzoek heeft  aangetoond 
dat je een hoger risico loopt op 
blessures als je spieren blootstelt 
aan de kou. 

3. Doe altijd een warming up
Start je training met minimaal 
10 minuten warming up. Hier-
door gaat je hartslag geleidelijk 
omhoog en stijgt je lichaamstem-
peratuur. Je gaat minder snel ver-
zuren, daarom kan je inspanning 
langer volhouden. 

4. Drink voor en na je inspanning
Sport je minder dan 1 uur dan is 
tussendoor drinken niet nodig. 
Voor en na de inspanning drin-
ken is wel belangrijk. Gebruik bij 
warm weer een sportdrank en 
let dan goed op het zoutgehalte. 
Je verliest veel zout door het 
zweten. Een sportdrank kan je 
zoutgehalte weer herstellen, een 
goede sportdrank bevat meer 
dan 0,5g zout/natrium per 100ml. 
Om spierpijn te voorkomen advi-
seer ik binnen 30 minuten na 

inspanning eiwitt en te eten of 
drinken (bijvoorbeeld yoghurt of 
volle chocolademelk). 

5. Slaap tussen de 7 en 9 uur
Teveel of te weinig slaap heeft  
een slechte invloed op je sport-
prestaties. Ieder mens is anders, 
maar gemiddeld lever je de beste 
prestatie met 7 tot 9 uur slaap.

En dan nog een extra tip voor 
beginnende sporters… 
Heb je spierpijn na het sporten? 
Start pas met een nieuwe trai-
ning als je spierpijn helemaal 
over is! 

Heb jij een vraag voor 

Tessa? Stel deze via e-mail: 

topsupport@st-anna.nl.

Bewegen in de 
Brainportregio
Al bijna 50 jaar verzorgen zorgprofessionals uit het 
St. Anna Ziekenhuis en medisch sportgezondheids-
centrum TopSupport gezamenlijk de sportmedische 
zorg voor alle spelers van PSV: de A-selectie, Jong 
PSV, PSV vrouwen en de jeugdselecties. Denk hierbij 
aan blessurepreventie, medische behandelingen en 
sportmedische keuringen.Vlog

Bekijk de vlog waarin 

Wart van Zoest vertelt 

waarom amateursporters 

profi teren van de betrok-

kenheid van hem en zijn 

collega’s bij de topsport: 

www.topsupport.nl/vlog8

GastcolumnTips van Tessa
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Gastcolumn

Samen
beter
worden

Toon Gerbrands, algemeen directeur PSV

5 adviezen om 
verantwoord 
te sporten

Over Tessa 

Tessa van Roy is 33 jaar en heeft  een passie 
voor sport en alles wat met sport te maken 
heeft . In 2009 is ze afgestudeerd aan de 
Katholieke Universiteit van Leuven met 
een master in de kinesitherapie en reva-
lidatiewetenschappen. Sinds 2013 werkt 
ze als manueel therapeut bij TopSupport. 
Binnen NOC*NSF zet ze zich in voor de 
KNHS  (paardensportbond) bij de begelei-
ding van ruiters. Zelf heeft  ze van jongs af 
aan atletiek gedaan, sinds acht jaar is ze 
een fervent hockeyspeelster. 

Start je 
training met 
minimaal 
10 minuten 
warming up.

Vlog

ving. Ons partnerschap werkt!

Wart van Zoest (rechts) met PSV fysiotherapeut Falk Louwers en PSV speler Steven Bergwijn. Tessa van Roy
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Ondersteund door zijn ploegma-
ten hinkelt Luca (16 jaar) het veld 
af. De huisarts verwijst door naar 
het ziekenhuis voor foto’s. Daar is 
niets op te zien. “Het leek mee te 
vallen”, vertelt hij. “Na een week 
werd de pijn minder en nam de 
zwelling af. Toen ik weer wilde 
trainen, ging dat helemaal niet 
goed. Als ik draaide, ging ik door 
mijn knie en viel. Daarom ben ik 
naar de fysiotherapeut gegaan. 
Die zag direct dat mijn kruisban-
den waren afgescheurd.” 

Eerste operatie
Er werden nieuwe foto’s gemaakt 
van Luca’s knie. Orthopedisch 
chirurg Rob Bogie bevestigde 
de bevindingen van de fysiothe-
rapeut en vertelde Luca dat hij 

geopereerd moest worden. “Mijn 
eerste vraag was of ik daarna 
weer kon voetballen. De dokter 
zei dat dat kon als ik goed mijn 
best deed in de revalidatie en 
hard trainde.” Het was Luca’s 
eerste operatie. “In het begin 
vond ik het spannend. Nadat de 
dokter en de verpleegkundigen 
mij alles hadden uitgelegd, was ik 
gerustgesteld. Toen ik bijkwam 
uit de narcose, moest ik nog een 
paar uur blijven. Daarna mocht 
ik alweer naar huis.”

Revalideren
Na een week kalm aan doen, 
mocht Luca aan zijn revalidatie 
beginnen. “Na vier weken kon 
ik weer goed lopen en mocht ik 
voorzichtig gaan rennen. Voetbal-

len mocht nog niet, want daarbij 
maak je te veel snelle wendin-
gen. Ook in mijn opleiding voor 
de landmacht kon ik niet alle 
onderdelen meedoen.” Onder 
begeleiding van de fysiothera-
peut en de sportschool bouwt 
Luca stapsgewijs aan zijn herstel. 
“In het begin was ik wel bang een 
verkeerde beweging te maken, 
dus het vertrouwen moet ook 
terugkomen. Inmiddels ben ik op 
bivak geweest en dat ging goed. 
Als dit zo doorzet, mag ik drie 
maanden na de winterstop weer 
aan wedstrijden meedoen. Dat 
vooruitzicht vind ik heel fijn.”

Meer weten over de arts die Luca 

heeft geopereerd? Bekijk het 

profiel van orthopedisch 

chirurg Rob Bogie 

www.st-anna.nl/bogie

“Gelukkig mag
ik straks weer 
voetballen”

HERSTEL VAN EEN GESCHEURDE KRUISBAND

“We moesten tegen Nuenen. In een 
duel met de tegenstander draaide 
mijn knie een andere kant op dan 
mijn been. Ik wist gelijk dat het 
niet goed was.” Met ‘we’ bedoelt 
Luca van den Beuken zijn team 
van voetbalclub NWC in Asten. En 
‘niet goed’ blijkt zacht uitgedrukt. 
Afgescheurde kniebanden vallen 
namelijk eerder in de categorie 
ernstig.

“Nadat de dokter en de 
verpleegkundigen mij alles 
hadden uitgelegd, was ik 
gerustgesteld.”

Luca werkt aan zijn herstel bij fysiopraktijk Campanula            (Asten), een praktijk die vaak samen met St. Anna en TopSupport werkt aan de revalidatie van patiënten.

Gratis sportblessure-
spreekuur: 
maandag 18.00 - 19.00 uur

Heb jij in het weekend een blessure opgelopen bij het sporten? 
Speciaal voor acute sportblessures is er bij TopSupport in Eind-
hoven een gratis sportblessurespreekuur. Daar kun je direct 
na het weekend terecht voor een eerste beoordeling door de 
fysiotherapeut. Het spreekuur vindt plaats op maandagavond 
tussen 18.00 en 19.00 uur op de Antoon Coolenlaan 1-03 in Eind-
hoven. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Snel weer topfit

Nederlandse selectie 
schoonspringen
Guus Gilsing werkt als fysiotherapeut bij TopSupport, maar 
hij is ook de fysiotherapeut van de Nederlandse selectie 
schoonspringen. Guus: “De schoonspringers trainen hier in 
Eindhoven dus ik zie ze elke week, maar ik ga ook mee naar 
het WK en EK. Natuurlijk gaat alle eer naar de atleten, maar ik 
ben er trots op dat ik mocht bijdragen aan de twee individuele 
tickets die voor de Olympische Spelen in Tokio zijn behaald.”

Op naar Tokio

Fysiotherapeut Guus (r) met schoonspringers Celine van Duijn en Inge Jansen. 
Links bondscoach Edwin Jongejans

Biodex test spierfuncties
De orthopeden en sportzorgprofessionals van het St. Anna Zie-
kenhuis en TopSupport maken sinds kort gebruik van Biodex. 
Met dit apparaat kunnen zij heel nauwkeurig het krachtverschil 
tussen spiergroepen en ledematen meten. De testen worden 
gebruikt bij de revalidatie, zodat een behandeltraject op maat 
gemaakt kan worden. De Biodex helpt ook om te bepalen of 
bij gewrichtsproblemen aan knie, heup, schouder en enkel een 
trainingstraject bij een fysiotherapeut nodig is, of dat er toch tot 
een operatie overgegaan moet worden. Naast een meetinstru-
ment is de Biodex tevens een trainingsapparaat dat heel goed 
binnen bijvoorbeeld revalidatietrajecten kan worden gebruikt.

Beter en sneller revalideren
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Mensen met artroseklachten 
denken vaak: ‘minder bewegen 
is minder pijn’. De reactie om 
minder te bewegen klinkt logisch, 
maar werkt juist averechts. 

Drie specialisten geven tips om 
lekker en verantwoord te blijven 
bewegen met artrose. 

1.) Probeer elke dag 30 
minuten te bewegen.
Dit kun je verspreiden over de 
gehele dag. Neem zo vaak moge-
lijk de fi ets, of loop even naar de 
bakker. 

2.) Kies een sport
die bij je past. 
Sporten waar mensen met ar-
trose vaak baat bij hebben zijn: 
zwemmen, fi etsen, roeien, yoga 
en golfen. Lange wandelingen en 
hardlopen zijn minder geschikt, 
vanwege de klappen die knieën 
moeten opvangen. 

3.) Zwemmen is gezond 
en een geschikte sport 
bij artroseklachten.
Dankzij de opwaartse kracht in 
het water voel je je niet alleen 
lichter, maar beweeg je ook 
makkelijker. Zwemmen helpt om 
soepel en fi t te blijven, verbetert 
de conditie, versterkt spieren en 
gewrichten, verbrandt vet, houdt 
de bloeddruk laag én leidt boven-
dien af van de pijn. 

4.) Gebruik eventueel 
een hulpmiddel zoals 
een brace.
Dit zorgt voor meer ondersteu-
ning en kan pijnklachten vermin-
deren.

5.) Vraag eventueel 
een fysiotherapeut om 
beweegadvies. 
Hij of zij weet welke sporten voor 
jou geschikt zijn. Een fysiothera-
peut kan helpen om samen een 
doel en trainingsschema op te 
stellen. 

Een jaar geleden kreeg Marja pijn 
in haar lies. Een versleten heup 
(artrose) bleek de oorzaak. “De 
orthopeed schreef fysiotherapie 
voor. Dat hielp onvoldoende. 
Toen ik met lopen soms in de 
‘parkeerstand’ schoot en bij het 
autorijden kramp kreeg, was voor 
mij de keuze duidelijk.” Binnen 
een paar weken werd Marja ge-
opereerd en kreeg ze een nieuwe 
heup. “Prima verlopen”, vertelt 
ze over de ingreep. “Dokter Das is 
een heel ervaren chirurg en het 
hele team heeft  me fantastisch 
geholpen.” Waar Marja echter 
moeite mee had waren de ver-
wachtingen over het herstel na 
de heupoperatie. Ze zucht: “Al die 
juichverhalen van mensen die 

roepen dat je meteen van de pijn 
af bent. Bij mij ging dat anders. 
Dat vond ik lastig.”

Oefeningen na heupoperatie
Marja heeft  vooral de eerste vijf 
dagen na de operatie veel pijn. 
“In de app van ’t Anna (de Anna-
Zorg(t) app – red.) stonden oefe-
ningen en die heb ik te fanatiek 
opgepakt. Mijn fysiotherapeut 
adviseerde me toen de eerste da-
gen echt rustig aan te doen. Dat 
heeft  geholpen. Zo zie je maar 
dat pijn en herstel voor iedereen 
anders is.” 

Bijsturen verwachtingen
Marja hield na de operatie een 
dagboekje bij. “De dingen die niet 

goed gaan blijven je bij. In het 
dagboekje lees ik dat ik ook vor-
deringen maak. Niet spectaculair, 
maar ineens kun je weer gewoon 
bukken om je veters te strikken.
Dat zijn van die sprongetjes en 
dat is leuk om te zien. Het is fi jn 
om je verwachtingen over het 
verdere verloop zo bij te kunnen 
sturen. Want ik ben geen gedul-
dig mens. Ik wil te veel en te snel. 
De fysiotherapeut geeft  aan dat 
het goed komt. Mijn boekje be-
vestigt dat. Daardoor houd ik vol 
en ben ik alles bij elkaar tevre-
den. De pijn in mijn lies is weg, ik 
ben weer mobiel en daar was het 
uiteindelijk allemaal om te doen.”

Tips artrose 
en bewegen
Meer dan een miljoen Nederlanders heeft  last van 
artrose: een proces waarbij de kraakbeenlaag van 
het gewricht langzaam wordt aangetast. Dat is 
vaak pijnlijk, zeker als artrose gepaard gaat met 
ontstekingen. “Ineens kan je 

weer bukken 
en je veters 
strikken”

EEN NIEUWE HEUP

Marja Ott en (61 jaar) schreef de eerste weken na haar 
heupoperatie in het St. Anna Ziekenhuis elke dag een 
verslagje. “Het helpt mij mijn verwachtingen te sturen 
want mijn herstel verloopt anders dan ik van tevoren 
gedacht had. Voor mijn gevoel gaat het langzaam. 
Maar dankzij mijn dagboekje weet ik dat ik toch 
vorderingen maak.”

“Pijn en herstel
is voor iedereen 
anders.”Thea Sybesma

(orthopedisch chirurg)
“Slijtage klinkt alsof het 
alleen maar erger kan 
worden. In werkelijkheid 
heeft  artrose een golvend 
verloop en kunnen er ook 
zeker weer betere periodes 
komen.”

Dirk Das 
(orthopedisch chirurg)
“Zorg voor een gezonde 
levensstijl. Niet roken, 
gezond eten en een goede 
nachtrust kunnen klach-
ten verminderen. Probeer 
je conditie te verhogen, 
gewicht te verlagen en 
zorg dat je fi t blijft .”

Ellis Bos 
(physician assistant)
“Luister naar je lichaam 
en leer klachten te herken-
nen. Probeer grenzen niet 
over te gaan.”

App
De Anna Zorg(t) app is 
gratis te downloaden via 
de App Store (voor I-phone 
of I-pad) of via Play Store.

Marja Ott en



1: Handknijpkrachttest
Geef iemand een stevige handdruk 
en vergelijk hierbij de knijpkracht 
van jouw linker en rechterhand. 
Merk je verschil? Kost een van jouw 
handen je meer moeite?

2. Balanstest
Lukt het jou om 10 seconden op
één been te blijven staan?

3: Stoeltest
Sta binnen 30 seconden zo vaak 
mogelijk op van een stoel. Hierbij ga 
je telkens staan en weer opnieuw 
zitt en en heb je jouw armen gekruist 
op jouw borst. Houd je rug recht en 
voeten plat op de vloer. Herhaal dit 
zo vaak mogelijk. 

Benieuwd naar jouw score? 
Bekijk het scoreformulier op 
www.st-anna.nl/opk 

Fysiotherapeut Jarno 

Boeijen geeft uitleg over 

deze oefeningen in een 

video op www.st-anna.nl/opk

Belemmering bij bewegen
Ervaar je pijn of een belemmering bij 
het (dagelijks) bewegen? Bespreek dit 
met jouw huisarts of fysiotherapeut.

Beweeg! is een uitgave van medisch sportgezondheidscentrum TopSupport 
en het St. Anna Ziekenhuis, beiden onderdeel van de St. Anna Zorgroep.
Redactie en eindredactie: afdeling marketing, klantrelaties en communicatie
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Volg ons online en op social media

Doe zelf een 
Orthopedische 
Periodieke Keuring

OPK

Lekker en zoveel mogelijk pijnvrij kunnen 
bewegen is belangrijk. Aan de hand van 
drie simpele oefeningen kun je jouw 
spierkracht, uithoudingsvermogen en 
balans testen. Voer deze oefeningen uit 
voor jouw eigen OPK check.

Jarno Boeijen

Anna 
Beweegt 
Route
Bewegen is belangrijk. Ook 
of zelfs juist voor mensen die 
ziek zijn en hiervoor zijn op-
genomen in het ziekenhuis. 
Bewegen verbetert spierkracht 
en stofwisseling, ook bevordert 
het herstel. Bij een ziekenhuis-
opname zijn patiënten soms 
geneigd om veel in bed te liggen. 

“Zonde, dit verzwakt de spieren 
en vermindert de conditie. Ook 
geeft  het een grotere kans op het 
ontwikkelen van complicaties 
zoals longontsteking en door-
ligplekken“, vertelt Marloes van 
der Ven, fysiotherapeut binnen 
het St. Anna Ziekenhuis. Er gaan 
ook steeds meer geluiden op dat 
mensen zouden moeten trainen 
voordat zij een operatie onder-
gaan en dat bijvoorbeeld kanker-
patiënten baat kunnen hebben 
bij extra trainen voorafgaand of 
tijdens een chemokuur. Kortom, 

redenen genoeg om patiënten in 
‘het Anna’ meer in beweging te 
brengen. Vandaar dat er door de 
fysiotherapeuten van het
St. Anna Ziekenhuis een speciale 
beweegroute door de gangen 
van de verpleegafdelingen is 
ontwikkeld: de AnnaBeweegt 
route.  De route bestaat uit sim-
pele oefeningen ondersteund 
door een korte uitleg en een mo-
tiverende quote. Goed en leuk 
om te doen. Alleen of samen met 
het bezoek.

Bewegen is het beste gratis 
medicijn, neem het elke dag!

De route met verschillende spierkrachtoefeningen 
is op de gehele afdeling te vinden. 

Het bevordert uw herstel.

Tip voor bezoeker: Maak samen gebruik van de route.

De AnnaBeweegt
Wandelroute

90

STA18056-01 Annabeweegt Poster_A1.indd   1 11-07-18   10:53

Beweeg meer


