
 

Verslag Koffie-ochtend 

van donderdag 26 maart 

2015 met als thema 

Cesartherapie. 
 

Anita Berende met Karin Oomen 

kwamen om ons te vertellen over 

Cesartherapie.  

De ochtend begon met een lekker 

kopje koffie. Een grote groep dames 

had hiervoor belangstelling zodat we de 

grote zaal nodig hadden. 

Cesartherapie  gaat over gezond 

bewegen in het dagelijks leven om zo 

lang mogelijk fit te blijven. 

We staan, lopen en zitten. We bukken, 

tillen, werken, sporten, etc. maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging 

dezelfde spieren in dezelfde mate.  

Dit bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen 

houdings- en bewegingsgewoonten. 

Maar niet al die gewoonten zijn goed 

voor het lichaam! Daarom is het goed 

om te letten op bukken, tillen, zitten, 

lopen en zo. 

Zo gauw je ouder wordt, gaat het 

soms wat minder soepel. Daarom is 

het advies; blijf bewegen. Hoe minder 

je beweegt, hoe groter de kans op 

klachten. 

Iedereen wil graag zo lang mogelijk 

gezond en fit blijven. Je hebt het niet altijd in eigen hand, maar we kunnen wel 

zorgen dat we verantwoord bewegen. Een paar handige tips om je rug te ontlasten: 

bij het tuinieren kun je het beste 

voor de hark en bezem een lange 

steel gebruiken. Stofzuigen: de slang 

achter je rug vasthouden en met je 

andere hand de stang. Ga door je 

knieën bij het inruimen van de 

vaatwasser en het gebruik van de 

wasmachine.  



Probeer rechtop te zitten aan tafel.  

Zo zijn er veel voorbeelden om 

dagelijks je mobiliteit en conditie te 

verbeteren. 

Beide dames zijn deskundig op dit 

gebied en zijn oefentherapeut Cesar/ 

Mensendieck. 

Ze begeleiden speciaal senioren om zo lang mogelijk goed te kunnen functioneren.  

Wat houd een behandeling in: 

Een Cesartherapie-behandeling vindt individueel plaats volgens een vaste 

behandelmethodiek. Ze brengen de oorzaken van je pijn in kaart, hoe je de pijn 

ervaart en hoe je hiermee omgaat. 

Samen stellen ze daarna haalbare 

doelen op. Het uitgangspunt daarbij is 

dat je weer grip op je klachten krijgt 

en de kwaliteit van je leven verbetert. 

Ze zetten een combinatie van fysieke 

en mentale oefeningen in, die 

helemaal worden afgestemd op je 

persoonlijke situatie. Na drie maanden 

bespreken ze de resultaten. 

 

 

Samen hebben we nog oefeningen 

gedaan. Anita en Karin hebben ons attent 

gemaakt op hoe belangrijk het is om goed 

te bewegen.  

 

Conclusie: ‘Het gebruik van de juiste 

spieren leidt tot een betere belasting 

van de gewrichten en voorkomt & 

vermindert lichamelijke klachten’   

 

 

 

Al met al weer een zeer leerzame ochtend. Nu nog proberen om de aanwijzingen ook 

in praktijk te brengen. Met een applaus en een mooi boeket bloemen werden beide 

dames hartelijk bedankt en werd er door 

Erna afscheid genomen.  
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