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NIEUWSBRIEF DE BSR PRAKTIJK

Op de valreep
Een van de cliënten van De BSR praktijk stuurde een kerst- en
nieuwjaarsgroet met daarin een mooie herinnering aan Kerst.
Kerst is de tijd van bezinning. Een rustmoment in volle en vaak
drukke levens. Tijd om te denken aan het goede in ons leven.
Mijn wens voor iedereen: een Kerst waarin we onze
zegeningen tellen en een nieuw jaar met ruimte voor mooie
nieuwe herinneringen.

BEKKENINSTABILITEIT
In eerdere nieuwsbrieven beschreef ik steeds het BSR-proces van
een van de cliënten.
Dit keer heeft een cliënte zelf een stukje geschreven.
Het betreft een vrouw waarbij - tijdens haar zwangerschap 40 jaar
geleden - bekkeninstabiliteit ontstond. Zij had rugklachten, er was
regelmatig sprake van een gevoelloos rechter bovenbeen, ze
verdroeg geen aanraking aan de heup omdat dit “tintelt als het
stroombotje in je elleboog” en liep moeizaam.
Dit is wat zij schrijft:
“In de zomer las ik een krantenartikel in de Telegraaf over BSR.
Het leek te mooi om waar te zijn.
Aan het eind van de zwangerschap van mijn eerste kind had ik met
lopen veel pijn. De dokters zeiden: “als de baby er eenmaal is dan
gaat het wel over”. Maar later bleek dit bekkeninstabiliteit te
zijn; dat werd vroeger niet erkend.
Na diverse therapieën kreeg ik te horen dat ik er maar mee moest
leren leven! Een tweede kind heeft daardoor 12 jaar op zich
moeten laten wachten.
Sporten was al jaren niet meer mogelijk. Zelfs gewoon lopen
bleef, door een verkeerde belasting en door de pijn, een zichtbare
martelgang. Iedereen moest altijd wachten op mijn ‘wiebelende
slakkengang’.
Na een aantal behandelingen in de BSR praktijk van
Els Mulder is er dan eindelijk positief resultaat!
De periodes tussen de behandelingen worden nu steeds langer.

Ik moet bij het wandelen nu op de anderen wachten en
mijn man vindt dat ik weer fiets als een jonge meid!”
Tot zover haar brief.
Laatst zei deze cliënte: “Er is één ding dat ik wel erg jammer
vind. Dat is dat ik je niet veel eerder heb ontmoet”.
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ZORGVERZEKERAARS en ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
Zorgverzekeraars hebben
aangegeven dat beoefenaars van
alternatieve c.q. complementaire
geneeswijzen aan door
zorgverzekeraars gestelde eisen
moeten gaan voldoen, als zij
willen dat hun behandelingen in
de toekomst voor vergoeding in
aanmerking blijven komen.
Dit betekent dat duizenden
therapeuten terug moeten naar
school om aan deze eisen te
voldoen.

Er zijn therapeuten die dit
– vaak volkomen begrijpelijk –
weigeren. Anderen kiezen er voor
hier wel in mee te gaan.
Bij die laatste groep behoor ik.

Tarieven
Tarieven 2015
Ondanks de hoge kosten
van de eerder genoemde
studies blijven de tarieven
in 2015 voorlopig
ongewijzigd.

Dit betekent dat ik enkele
maanden geleden ben begonnen
aan een dubbele studie. Behalve
dat hier interessante aspecten
aan zitten, is dat - naast de volle
praktijk - veel werk.

HET EIGEN RISICO GELDT ALLEEN VOOR DE BASISVERZEKERING EN
NIET VOOR DE AANVULLENDE VERZEKERING.

A miracle is something natural. We only didn’t expect it.
(Een wonder is iets natuurlijks. We hadden het alleen niet
verwacht.)
Auteur onbekend

Opmerkelijke uitspraken van cliënten:
“Ik had niet verwacht zo snel pijnvrij te zijn”.
“Vroeger kwam ik regelmatig bij de huisarts en fysiotherapeut. Sinds ik vijf jaar geleden in de
BSR praktijk ben gekomen heb ik geen fysiotherapeut meer bezocht en de huisarts zag ik
zelden”.
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