Patellofemoraal
Pijnsyndroom
Klachten achter en rondom de knieschijf

Fysio- en Manuele therapie Meesters
Speelheideweg 61 5683 JH Best
T 0499-398719 E fysiomeesters@planet.nl
Uit de praktijk en wetenschappelijk
onderzoek is gebleken dat patiënten
met PFPS veel baat hebben bij een oefenprogramma, eventueel tijdelijke taping en
het dragen van steunzolen (mits er sprake is
van een afwijkende voetstand/looppatroon).
Daarom hebben Fysiotherapie Meesters en
Podotherapie Brons deze combinatietherapie
ontwikkeld, die erop gericht is de patiënt
gelijktijdig te behandelen.
Wanneer u na het lezen van deze folder
geïnteresseerd bent in de combinatietherapie
PFPS dan kunt u contact opnemen met:
Fysio- Manuele therapie Meesters
Telefoonnummer: 0499-398719
www.fysiomeesters.nl
Podotherapie Brons
Telefoonnummer: 0499-393352
www.podotherapiebrons.nl

Podotherapie Brons
Bosseweg 7d 5682 BA Best
T 0499-393352 E info@podotherapiebrons.nl

“Klachten achter en rondom de knieschijf”
is een product van Arcus. Arcus is een
paramedisch samenwerkingsverband in Best,
dat kwalitatief hoogwaardige zorg aanbiedt
en ontwikkelt. Door verschillende therapieën
te combineren, krijgt u de precieze zorg die
nodig is om uw probleem op te lossen.
Daarbij maken we gebruik van elkaars
kennis en mogelijkheden.
De leden van Arcus:
Ergotherapie Best –Oirschot, Podotherapie
Brons, Oefentherapie Cesar Best-Oirschot,
Fysio- Manuele therapie Meesters.
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Wie zijn wij?
De combinatietherapie PFPS wordt gegeven
door Fysio- en Manuele therapie Meesters
en Podotherapie Brons.

Past de onderstaande beschrijving bij uw knieklachten?
• De pijn is ontstaan na een overbelasting of trauma.
• De pijn bevindt zich rondom of achter de knieschijf.
• Klachten verergeren bij traplopen, hardlopen,
fietsen, langdurig zitten en knielen/hurkzit.
• U heeft soms de neiging door de knie te zakken.
• De knie kan “haperen” bij strekken of buigen.
Mogelijk heeft u dan last van het Patellofemoraal
Pijnsyndroom (PFPS). Vaak zijn patellofemorale
pijnklachten een niet op zichzelf staand probleem
maar is er sprake van een verminderde functie in
de keten van lage rug, heup, knie, enkel en voet.
Het kan zijn dat de knieschijf niet mooi door de groeve
in het bovenbeen loopt. Dit kan het gevolg zijn van
een afwijkende stand van de benen of voeten, of door
zwakke of korte spieren rondom het kniegewricht.
Ook wordt vaak een verminderde spierkracht in de
spieren rondom het heupgewricht gevonden.
Wanneer u deze klacht heeft, kan de combinatietherapie “Patellofemoraal Pijnsyndroom” (PFPS)
door de fysiotherapeut en podotherapeut iets voor
u betekenen.

Doel
Doel van de therapie is het verminderen van pijn
achter en rondom de knieschijf door middel van
fysiotherapie op maat in combinatie met een
zooltherapie door de podotherapeut.

De behandeling bestaat uit:
Fysiotherapie:
• Onderzoek van de keten lage rug, heup,
knie en enkel , testen van spierkracht en
spierlengte en eventueel tapen van de knie.
Aan de hand hiervan wordt samen met u
een behandelplan opgesteld.
• Het losmaken van gewrichten en een
individueel oefenprogramma gericht op het
rekken en versterken van de spieren in de
knie en heup en verbeteren van de stabiliteit.
Podotherapie:
• Onderzoek bestaande uit voetscans, metingen
en testen, gericht op spierkracht en de mate
van doorzakken van de voet. Tevens wordt er
een uitgebreide analyse van het looppatroon
uitgevoerd.
• Afhankelijk van dit resultaat wordt
een behandelplan met u opgesteld.
Gedurende de behandeling hebben uw
fysiotherapeut en podotherapeut regelmatig
overleg met elkaar.

