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Doorniksesteenweg 81b
8500 KORTRIJK
Op de 1ste verdieping (via lift of trap)
T. 056 22 37 47
info@physioXpo.be
www.physioxpo.be
Ingang en ruime gratis parking achteraan het gebouw
physioxpo
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“Tijdens mijn voorbereiding voor de Ronde voor wielertoeristen (240km!)
ondervond ik last in de onderrug. Ik ging naar Physio Xpo voor een bikefit
om mijn fiets beter af te stellen op mijn lichaam. Na een grondige analyse werd mijn fiets aangepast. Ook mijn lichaam werd nagezien: eerst
door de osteopaat (nek, onderrug en kleine bekken werden vrijgemaakt)
en daarna door de kinesist bij wie ik ook een persoonlijk rugstabiliserend
programma volgde. Om mijn voeding- en vochtopname te optimaliseren
en in balans te houden voor, tijdens en na de trainingen en dé wedstrijd,
kreeg ik goeie tips van de voedingscoach van Physio Xpo. Na enkele
maanden begeleiding en trainen op een correct ingestelde fiets, reed ik
de Ronde uit. Een droom werd realiteit!”

ijk

Ludovic (27j.): “De Ronde van Vlaanderen uitrijden zonder rugpijn!”

rtr

“Na mijn knieoperatie ben ik gaan revalideren bij Physio Xpo. Ik kreeg
een goede uitleg van wat ik mankeerde, hoe mijn letsel was ontstaan en
wat het team mij te bieden had. Daarna werd een persoonlijk revalidatieplan opgesteld met oog voor mijn doelen/hulpvraag. Naast de manuele
behandeling lag het accent op aangepaste oefentherapie. Ik bleef er
vaak anderhalf uur oefenen. Ook deed ik beroep op de voedingscoach
om mijn overgewicht aan te pakken, wat één van de oorzaken van mijn
knieoperatie was. Nu, pijnvrij en 10 kilo lichter, voel ik me goed en kan ik
terug grote wandelingen maken!”

in Kortrijk met:

evalidatie
sitherapie & R
• (Sport-) Kine
• Osteopathie
nering
• Fietspositio
ching
• Voedingscoa

Ko

Dirk (62j.): “terug actief na een knieoperatie!”

Groepspraktijk

www.physioxpo.be

(Sport-) Kinesitherapie
& revalidatie

Osteopathie

De kinesitherapie & revalidatie bij Physio Xpo richt zich op algemene revalidatie: na trauma, operatie, orthopedische letsels,
sportblessures, rugproblemen, postnatale kine, ademhalingskiné bij baby’s en jonge kinderen, handrevalidatie…

Osteopathie is een manuele geneeswijze die het lichaam ziet
als één samenhangend geheel.
Het richt zich op drie systemen binnen het lichaam die niet los
van elkaar gezien mogen worden:

Gepersonaliseerd revalidatieplan
De kinesitherapeut observeert, onderzoekt en maakt daarna
een aangepast revalidatieplan op maat met jouw hulpvraag
als einddoel. Dit kan zijn: een snelle terugkeer naar de sport,
opnieuw goed functioneren in het dagelijks leven, vroegtijdige
werkhervatting of een specifiek (sport)doel halen!
Een kinesitherapeutische
behandeling bestaat bij ons
uit 2 delen: een manuele
behandeling en een specifieke functionele aanpak:
actieve (sport-)specifieke
oefentherapie, kracht- en
stabilisatietraining.

1. Het bewegingsapparaat: het geheel van botten,
gewrichten, gewrichtskapsels en spieren
2. Het orgaansysteem: het hart, de longen
en de buikorganen (darmen, maag, lever en nieren)
3. Het cranio-sacrale systeem: het centrale zenuwstelsel,
waar de hersenvliezen, ruggenmerg en de schedelbeenderen toe behoren.

Fietspositionering
Een onbewust foute houding op de fiets
is vaak de oorzaak van veel fietsblessures: nek- en rugklachten, zadelklachten,
tintelende vingers, pijnlijke knieën...
Wij bepalen jouw correcte fietspositie
via een specifiek gesprek en uitgebreid
lichamelijk onderzoek. Daarna bekijken
we de positie op de fiets en gaan we
sleutelen, zodat je met de aangepaste
fiets terug aan de slag kunt.
Onze focus ligt op de aanpak en
preventie van fietsgerelateerde klachten
én het verbeteren van de prestatie.

Voedingscoaching
De voedingscoach in Physio Xpo staat voor een groot publiek
klaar: zowel kinderen, jongeren, volwassenen, mannen als
vrouwen kunnen bij haar terecht. Dit kan om verschillende
redenen/problemen/doelen:

Binnen deze drie systemen onderzoekt de osteopaat de
beweeglijkheid van elk weefsel en gaat op zoek naar de pijnuitlokkende structuur en de onderliggende oorzaak van uw klacht.
Vaak ligt deze in een ander deel van het lichaam dan waar de
pijn zich situeert.
Bij welke problemen kan een osteopaat helpen?
Acute en chronische nek-, kaak- en rugklachten, gewrichts- en
peesklachten, uitstralende pijnen en gevoelsveranderingen
in armen of benen, spanningshoofdpijn, migraine, sinusitis,
oorsuizen, maag-en darmproblematiek, baby’s met afgeplatte
schedel, voorkeurshouding en reflux…

• gezonde voeding
• overgewicht, obesitas
• diabetes type I – type II
• voedingsallergieën
• voeding en zwangerschap
• voeding en sporten
• vegetarische voeding
• coeliakie, spijsverteringsproblemen
• hart- en vaatziekten, een te hoge
cholesterol, een verhoogde bloeddruk

Sportvoedingsadvies:
Onze voedingscoach is gespecialiseerd in het begeleiden van
sporters bij het kiezen van de juiste voeding. Voeding alleen
kan van niemand de beste sporter maken, daar is training,
talent en doorzettingsvermogen voor nodig! Voeding kan wel
dat laatste percentje geven om van de betere sporter de beste
te maken.

