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Gezondere gewrichten, minder pijn en beter 
belastbaar in 12 weken. Dat is écht moge-

lijk met het trainings-, voedings- en leefstijl-
plan ArtroFit, gebaseerd op de Fysio Physics 
4xT Methode® bij heup- en knie artrose. 

Dit is een unieke en in de praktijk bewezen effec-

tieve methode, ontwikkeld door Karl Noten, met 

zijn team van fysiotherapeuten, wetenschappers, 

artsen en ortho peden. 

4xT®ArtroFit bestaat uit drie boeken (V.E.T.): 

•  Voedingsboek met belangrijke informatie over voeding als 

 medicijn tegen artrose, inclusief supplementen en lekkere 

makkelijke recepten. 

•  Educatieboek met alle benodigde informatie over artrose, ope-

raties en wat je zelf tegen artrose kunt doen, inclusief handige 

(leefstijl)tips. 

•  Trainingsboek met een 12 weken-trainingsplan met gerichte 

oefeningen voor zowel thuis, in het fitnesscentrum als ook buiten.

Met mijn Fysio Physics 4xT Methode® heb ik al vele mensen 

klachtenvrij gekregen. Ik hoop door het bundelen van mijn kennis 

en ervaring van de afgelopen 25 jaar nog veel meer mensen te 

kunnen helpen. Veel succes.

Karl
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Meer dan een miljoen mensen, jong en oud, met heup- en knieartrose in 

Nederland. Met een vroegtijdige en gerichte aanpak kun je écht de klach-

ten effectief aanpakken, een operatie voorkomen en veel leed besparen. 

Een nieuwe heup of knie is niet de beste oplossing. Meer dan een kwart  

van de mensen ervaart nog veel klachten na een heup- of knieoperatie. 

Maar ook na een operatie is een gerichte aanpak nodig. Speciaal voor die 

mensen, al mijn patiënten en mijn oma schreef ik dit boek. 

Volgens de landelijke richtlijnen is traditionele fysiotherapie bij heup- en knie-

artrose niet echt effectief. Daarom is het tijd voor een nieuwe aanpak! Met 

mijn Fysio Physics 4xT Methode® heb ik al veel mensen met artrose klachtenvrij 

en pijnvrij gekregen. Ik hoop door het bundelen van mijn jarenlange erva-

ring in dit boek nog veel meer mensen te kunnen bereiken, veel onnodige 

operaties te voorkomen en de groep mensen die nog last heeft na een operatie te helpen. 

Medicatie en operaties onderdrukken vooral de klachten, maar zijn niet de perfecte oplossing. 

De afgelopen 25 jaar heb ik met diverse huisartsen, sportartsen en orthopeden samengewerkt 

en patiënten behandeld. Ik heb gezien dat er vooral behoefte is aan een praktische, niet- 

medische aanpak. 

Mijn droom is een gezonde wereld zonder ziekte en pijn. Natuurlijk lijkt dit een utopie, maar elke 

stap in de goede richting is een overwinning. Want uiteindelijk leven we maar één keer. Hoe 

mooi zou het zijn wanneer elke dag een feestje is, toch?

 Karl Noten

VOORWOORD

‘Hef daarom uw slappe handen op,  
strek uw knikkende knieën,  

en kies rechte paden, zodat een voet die 
gekneusd is niet verder ontwricht raakt, 

maar juist geneest.
[Hebreeën 12:12,13 De Nieuwe Bijbelvertaling]
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HEBBEN 
fysiotherapeuten  
GEEN BEROEPSETHIEK?
Mijn oma, zij is 90 jaar met knieartrose en veel pijn, had ik het 

advies gegeven om naar een fysiotherapeut te gaan bij haar in 

het seniorencomplex voor een actieve aanpak. “Oma, u moet 

meer bewegen, doe dat maar onder begeleiding”, zei ik. Zij zijn 

per slot van rekening gespecialiseerd in het behandelen van 

ouderen.

Na een maand informeerde ik bij mijn oma hoe het ging. “Die 

man zette me  alleen op een fiets. Ik mocht 20 minu ten fietsen 

en verder zag ik hem niet. Er was ook niemand om iets aan te 

vragen. Ik kreeg meer pijn en na drie zoge naamde fysiobehan

delingen zonder begeleiding en nog meer pijn ga ik niet meer. 

Wat een geldwolf. Hebben jullie fysio’s geen beroepsethiek...” 

Ik stond perplex, want deze manier van werken geeft niet alleen 

die fysio, maar onze hele beroepsgroep een slecht imago.

Lieve oma, dank u wel dat u mij hebt leren opstaan  tegen de 

medische gevestig de orde. Zo ook tegen de  artsen die u uitlach

ten, omdat u zei dat veel medicijnen vervangen kunnen worden 

door plantaardige voeding en natuurlijke kruiden en kruiden

thee. De huisarts zei spottend waar ik bij stond: “Misschien in 

het bos waar u vandaan komt, maar hier in Nederland zijn wij 

verder.” Vele jaren later vinden we wetenschappelijke onder

bouwing voor uw uitspraken. Die huisarts leeft niet meer, maar 

u heeft hem overleefd met uw geneeskrachtige kruiden. Ik ben 

u dankbaar lieve oma Carolien van Ommeren. 



HELP, IK HEB RUGPIJN 
Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met 

artrose en gewrichtsklachten. Artrose is momenteel 

de meest voorkomende gewrichtsaandoening. 

Artro se en gewrichtspijn hebben, als deze niet ade-

quaat worden aangepakt, ernstige gevolgen voor 

de belastbaarheid en kunnen leiden tot invaliditeit. 

Terwijl de meeste van deze klachten, zoals je zult 

ervaren, vaak eenvoudig op te lossen zijn. Mis-

schien heb je zelf heup- en knieklachten, al dan 

niet in combinatie met artrose, of ken je iemand in 

jouw omgeving, dan wil ik je graag helpen met het 

vinden van oplossingen en antwoorden op de 

meest gestelde vragen. 

 1 Moet ik eerst een arts consulteren voordat 
ik deze oefeningen doe?
Nee, dat hoeft niet per se. De oefeningen beschreven in 
dit boek zijn 100% veilig. Mijn advies is om bij onzeker-
heid een therapeut te bezoeken, liefst één die is opgeleid 
volgens de Fysio Physics 4xT Methode®, omdat die 
thuis is in deze aanpak. De therapeut kan de heup- en 
kniegewrichten mobiliseren en ‘insturen’, zodat deze 
beter bewegen en zal bij twijfel overleggen met een arts. 
Als er sprake is van een trauma, zoals een lelijke val of 
auto-ongeval, dan is overleg met een arts of specialist 
altijd raadzaam. 

 2 Ik heb echt artrose, dan is mijn gewricht 
toch onherstelbaar versleten en kapot?
Nee, dat is alleen bij artrose in een vergevorderd stadium 
en zelfs dan is er met therapie en training vooruitgang 
te boeken. De meeste klachten ontstaan niet door de 
mate van slijtage, maar meer doordat de gewrichten 

veel mensen houden klachten na een operatie. Ook met 
‘versleten gewrichten’ werkt een gerichte aanpak met 
gerichte oefeningen en leefstijlaanpassing het beste. 
Natuurlijk kunnen we de ‘slijtage’ niet verhelpen, maar 
vaak wel de klachten. Juist wanneer de kwaliteit van 
een gewricht minder is, moeten de andere gewrichten 
en de spieren de bewegingen extra goed compenseren. 
Je lichaam moet zich aanpassen en goed leren omgaan 
met de beschikbare middelen. Ook hierbij kunnen de 
klachten met een goede aanpak verminderen of verdwij-
nen. Belangrijk is een actieve leefstijl en bewegen in het 
pijnvrije bewegingstraject. Voor alle duidelijkheid: dit be-
tekent bewegen in het gedeelte waar geen pijn optreedt. 

 5 Van mijn huisarts moet ik rustig aan doen, 
dan zijn oefeningen toch niet goed?
Jawel. Rustig aan doen is niet hetzelfde als rust. De 
gewrichten NIET belasten werkt juist averechts, want 
‘rust is een slechte heelmeester’. Daarom wordt dit 
advies gelukkig bijna niet meer gegeven. Vroeger kregen 
mensen met gewrichtspijn en artrose een brace om, 
maar hierdoor worden alle spieren ‘slapper’, dus heb je 
minder bescherming voor je gewricht. In de richtlijn 
voor huisartsen staat dat zij juist bewegen moeten 
 stimuleren bij heup- en knieartrose. Conclusie: zoek 
bewegingen met de juiste intensiteit die goed voelen 
en gewoon lekker stap voor stap in beweging komen. 

 6 Ik heb van nature zwakke gewrichten, 
dan kan ik die toch beter ontzien?
Nee, ontzien maakt de spieren en gewrichten juist 
‘slapper’. Door de gewrichten soepeler te maken, uit 
te lijnen en de spieren te trainen, zullen deze sterker 
worden. Natuurlijk zijn een goede opbouw en de juiste 
oefeningen noodzakelijk. Daar gaat dit boek over.

stijver zijn (gebrek aan mobiliteit) en niet goed schar-
nieren. De pijn die mensen ervaren, staat echt los van 
de gevonden schade of mate van artrose. We zien regel-
matig dat mensen met veel pijn door de behandeling 
met de Fysio Physics 4xT Methode® weer pijnvrij kun-
nen bewegen, terwijl dezelfde mate van artrose aan-
wezig is. We zien ook mensen met verregaande artrose 
met een stijf gewricht, maar zonder pijn. Pijn duidt dus 
niet zo zeer op de mate van schade, maar betekent in 
de meeste gevallen eerder dat de gewrichten niet goed 
scharnieren en dat is gelukkig vaak te verbeteren. Als er 
sprake is van een trauma, dan zou er mogelijke schade 
kunnen zijn, maar dat zijn uitzonderingen. 

 3 Moet ik niet eerst foto’s van mijn 
gewrichten laten maken?
Nee, dat hoeft niet per se. Vroeger werd de foto gebruikt 
om te zien hoeveel ruimte er nog tussen de botten zat 
of dat er eventuele standsveranderingen waren. Dit was 
een maatstaf voor wel of geen operatie en wel of geen 
nieuwe knie of heup. Tegenwoordig wordt meer gekeken 
naar de ervaren (!) beperkingen en hoe actief mensen 
willen zijn. Omdat het maken van een röntgenfoto 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is de medische 
wereld daarmee terughoudend geworden. Medische 
foto’s leiden niet per se tot een betere diagnose en 
betere behandeling, omdat er geen verband is tussen 
de gevonden ‘mate van artrose’ en de mate van pijn 
en beperkingen die mensen ervaren.

 4 Als mijn heup of knie versleten is, dan
is een nieuwe heup of knie toch de beste
oplossing?
Nee, een operatie is zeker niet de beste optie en vaak 
echt niet nodig. Het brengt risico’s met zich mee en 

 7 Ik heb al jaren gewrichtspijn, dan is dat
toch niet meer te verhelpen?
Jawel, ook met ‘chronische’ heup- of knieklachten 
heb ben we al veel positieve resultaten geboekt met dit 
programma. Er zit voor onze aanpak namelijk weinig 
verschil tussen gewrichtspijn die twee maanden of  
20 jaar bestaat. Het is nooit te laat om te beginnen. 

 8 Ik ben al wat ouder, hebben oefeningen 
dan nog wel nut?
Jawel, zelfs bij 100-jarigen is aangetoond dat training 
vooruitgang en positieve effecten geeft. Hoe ouder je 
wordt, hoe belangrijker doelgericht bewegen is. De beste 
stelling is: ‘Ik ben al wat ouder, dus ik moet meer tijd 
en aandacht besteden aan bewegen.’ 

 9 Als ik sport, krijg ik juist last van mijn 
gewrichten, dan is training toch niet goed?
Jawel, maar dan doe je niet de juiste oefeningen, is de 
uitvoering niet correct of ligt de intensiteit van de oefe-
ningen te hoog. Training werkt altijd positief, maar bij 
gewrichtsklachten en pijn gelden andere spelregels. 
Daar gaat dit boek over.

10 Ik heb een nieuwe heup of knie, dan is 
sporten toch niet verstandig?
Jawel, het lichaam moet juist leren omgaan met het 
nieuwe gewricht. Het enige nadeel is dat bij hoog in-
tensief sporten het kunstgewricht eerder slijt en dus 
ook eerder vervangen zal moeten worden. Maar door 
korter en rustiger sporten heb je hier minder last van. 
Dus sporten is zeker goed, maar dan een tandje minder.
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k  heb gekozen voor een PRAKTISCHE verdeling van het 4XT®ARTROFIT 

PROGRAMMA over DRIE BOEKEN.
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1514 1. HET EDUCATIEBOEK
4xT®ArtroFit, de beste aanpak bij heup- en 

knieartrose 

Dit boek bevat uitgebreide en zeer nuttige informatie 

over de achtergronden van artrose en wat je er zelf 

aan kunt doen, maar ook de onderbouwing van deze 

nieuwe aanpak bij artrose. Het is bewezen dat zelf 

weten hoe je artrose kunt verhelpen een belangrijk 

 onderdeel is voor een succesvolle aanpak. 

2. HET TRAININGSBOEK
4xT®ArtroFitness, het 12 weken trainingsplan 

bij heup- en knieartrose 

Training is belangrijk bij artrose maar hoe dat je dat dan? 

Dit boek bevat de trainingsprogramma’s voor thuis, 

buiten en in het fitness/fysiocentrum. Naast duidelijke 

instructiefoto’s en aandachtspunten bevat het een 

duidelijk stappenplan, zodat je snel aan de slag kunt 

en alle oefeningen op een rijtje hebt. 

3. HET VOEDINGSBOEK
4xT®ArtroFoods, gezonde voeding voor 

 gezonde gewrichten 

De juiste voeding en voedingsgewoonten zijn essentieel 

om de gewrichtsontstekingen te bestrijden. Het zal je 

verbazen hoe belangrijk voeding bij artrose is. Je vindt in 

dit boek niet alleen alle wetenschappelijk onderbouwde 

voedingsadviezen, maar ook lekkere recepten en tips 

voor gezonde voeding. 

Zoals je zult zien, speelt onze leefstijl een grote rol bij 

het ontstaan en verergeren, maar ook het bestrijden van 

artrose. Alleen af en toe wat oefeningen doen is niet 

voldoende om artrose effectief en blijvend te lijf te gaan. 

Het gaat om een gerichte aanpak. Mijn doelstelling is 

om jou met alle informatie zo te motiveren en ‘tools’ 

te geven om je leefstijl zó aan te passen, dat het artrose-

proces geen kans krijgt om het plezier in je leven te 

ontnemen. Het is tijd voor actie!

     De beste aanpak bij  
heup- en knieartrose 
                             voor jong en oud

Karl Noten

ArtroFit4 x T®

Karl Noten

Gezonde voeding, gezonde gewrichten

ArtroFoods4 x T®

ARTROSE = ontsteking en degeneratie 
van gewrichten met als gevolg pijn, stijfheid 
en functiebeperking.
Artrose is niet alleen het eindstadium met ‘versleten gewrichten’. Artrose is een spectrum 
van lichte klachten in het beginstadium tot ernstige klachten in het gevorderde stadium.
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16 1.1  OVER 4XT®ARTROFIT

■  Wat is 4xT®ArtroFit?
4xT®ArtroFit is een landelijk project van Fysio Physics, 

onderdeel van ‘Bewegen Als Medicijn’. Met een team van 

fysiotherapeuten, sportartsen, orthopeden, voedings-

deskundigen en wetenschappers hebben wij therapeu-

tische beweegprogramma’s ontwikkeld die de afgelopen 

25 jaar hun effect hebben bewezen. 4xT®ArtroFit is een 

totaalprogramma bestaande uit gerichte fysiotherapie 

volgens de Fysio Physics 4xT Methode®, training, voe-

ding en gezonde leefstijl. Om echt effect te hebben  

en een operatie te voorkomen of uit te stellen of juist 

goed te herstellen na een operatie, is een totaalaanpak 

nodig. Het is aangetoond dat slechts één van deze 

onderdelen niet het gewenste resultaat geeft. Omdat 

we nu beschikking hebben over veel nieuwe weten-

schappelijke informatie en zowel onze voeding en leef-

stijl drastisch veranderd zijn, is een update van groot 

belang voor zowel therapeuten, trainers als patiënten. 

■  Waarom 4xT®ArtroFit?
Meer dan een miljoen Nederlanders hebben heup- en 

knieartrose. Niet alleen ouderen hebben meer kans op 

artrose, ook jonge mensen die intensief sporten of 

juist te weinig bewegen en mensen met overgewicht 

hebben meer kans hierop. Veel mensen met artrose 

ervaren ernstige beperkingen en pijn in het dagelijks 

leven. De huisarts schrijft vaak pijn- en ontstekings-

remmende medicatie voor, terwijl deze verslavend zijn 

en gevaarlijke bijwerkingen hebben. Een gericht thera-

peutisch programma met vooral training en goede 

voeding is veiliger en effectiever. Maar hoe doe je dat? 

■  Het goede nieuws is dat artrose klachten 
positief te beïnvloeden zijn

Vroeger werd artrose gezien als slijtage, maar tegen-

woordig weten we dat ‘afwijkingen’ op een röntgen-

foto of scan natuurlijke verschijnselen zijn. Iedereen 

krijgt vroeg of laat artrose, maar niet iedereen heeft 

daar klachten van. Soms hebben mensen op een rönt-

genfoto veel zichtbare artrose (‘slijtage’) en nergens 

last van of juist weinig zichtbare artrose en veel last. 

Daarom kijken we nu vooral naar de mate van ‘last’ die 

mensen ondervinden in het dagelijks leven.1 En die 

klachten zijn vaak goed te beïnvloeden. 

■  Feiten over heup- en knieartrose

•  Heup- en knieartrose zijn de meest voorkomende 

vormen van artrose in Nederland. 

•  Het aantal mensen met artrose neemt toe door de 

vergrijzing en overgewicht.

•  Steeds meer jonge mensen krijgen artrose.

•  Zowel een passieve zittende leefstijl als een hoog-

intensieve eenzijdige werk/sportbelasting vergroten 

de kans op artrose.

•  Pijn en stijfheid zijn de meest voorkomende klachten.

•  De meeste mensen met artrose hebben ook andere 

aandoeningen.

•  Heup- en knieartrose leiden tot beperkingen in het 

dagelijks leven, werk en sport. 

•  De kosten van heup- en knieartrose bedragen jaar-

lijks meer dan één miljard euro.

•  96% van alle geregistreerde gewrichtsvervangende 

operaties wordt verricht vanwege heupartrose (28.026) 

en knieartrose (26.754).

•  Fysiotherapie zonder actieve training heeft weinig effect.2

4xT®ArtroFit bevat een duidelijk stappenplan voor zo-

wel de therapie als de juiste training en voeding.

■  Een nieuwe heup of knie is niet altijd de 
beste oplossing

Vroeger kregen mensen met artrose al snel een nieuwe 

heup of knie, maar dat blijkt niet altijd de beste oplos-

sing te bieden. Een operatie is nooit zonder risico’s en 

veel mensen ervaren daarna nog klachten. Eenmaal 

geopereerd is dat natuurlijk niet meer terug te draaien. 

Het is aangetoond dat goede fysiotherapie in combi-

natie met gerichte oefeningen een operatie kan voor-

komen of uitstellen. Volgens de Landelijke Richtlijn 

heup- en knieartrose moeten artsen een gezonde leef-

stijl, oefeningen en fysiotherapie aanbevelen voordat zij 

verwijzen naar een orthopeed of voordat zij een nieuwe 

heup of knie adviseren. Het regelmatig doen van gerich te 

oefeningen is van groot belang om de aanpak te laten 

slagen. Met het praktische boek 4xT®ArtroFitness kun 

je direct zelf aan de slag en kun je de klachten direct 

positief beïnvloeden. 

■  Goede fysiotherapie in combinatie met 
de juiste oefeningen helpt echt

Passieve fysiotherapie met massage, warmte, elektro-

therapie (TENS), Dry Needling, acupunctuur en inleg-

zooltjes zullen NIET bijdragen aan herstel of verbetering 

in de praktijk.2 Daarom wordt dit afgeraden. Actieve 

fysiotherapie, bestaande uit het actief mobiliseren van de 

gewrichten (manuele therapie volgens de Fysio Physics 

4xT Methode®) in combinatie met gerichte oefeningen 

thuis of in het fitnesscentrum werkt wel. Alléén fysio-

therapie werkt niet. Om een goed resultaat te kunnen 

boeken, zul je zelf aan de slag moeten gaan met ge-

richte training thuis, buiten en in het fitnesscentrum, 

en goede voeding. 4xT®ArtroFit van Fysio Physics vol-

doet aan alle nationale en internationale richtlijnen 

voor een succesvolle aanpak.



    Een gezond gewicht, 
 een gezonde leefstijl, 
        gezonde voeding  
en gerichte training 
kunnen het artroseproces 
        afremmen en de 
   klachten verminderen.3
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 VOOR HEUP- EN KNIEARTROSE 

Het bestrijden van heup- en knieartrose is meer dan 

alleen oefeningen doen. Wanneer we alle huidige weten-

schappelijke visies bundelen, komen we op een totaal-

plan dat bestaat uit:

1. Educatie en uitleg 

2. Goede fysiotherapie 

3. Training thuis 

4. Training buiten

5. Training in het fitnesscentrum 

6. Goede voeding en supplementen: ArtroFoods®

7. Gezonde schoenen 

8. Gezonde ergonomie

1.3  DE MEEST VOORKOMENDE
 SYMPTOMEN EN WAT JE ERAAN KUNT
 (LATEN) DOEN

De meeste mensen met heup- en knieartrose hebben 

last van een of meer van de volgende symptomen:

•  Pijn 

•  Zwelling 

•  Stijfheid

•  Krakende geluiden bij bewegen

•  Minder kracht 

•  Minder stabiliteit/evenwicht in het been

•  Functieverlies 

In hoofdstuk 2, De oorzaken van heup -en knieartrose, 

leg ik uit waar deze symptomen vandaan komen, maar 

nu alvast kort wat uitleg en tips.

DE 4XT®ARTROFIT QUICK & DIRTY 
ADVIEZEN. DIT ZIJN SNEL EN 
GROFWEG DE BELANGRIJKSTE 
ADVIEZEN VOOR MENSEN DIE 
SNEL AAN DE SLAG WILLEN.

In dit educatieboek zullen we stap voor stap alle onderdelen behandelen. 

ONDERDELEN INHOUD HOE VAAK

1. Educatie en uitleg over artrose Belangrijke weetjes over artrose en wat je er zelf 
aan kunt doen (zelfmanagement)

1x doorlezen en daarna dingen  opzoeken 
bij onduidelijkheden

2. Goede fysiotherapie Met bewezen effectieve manuele technieken en 
 training

12x gedurende 12 weken:
2x per week (de eerste 2 weken = 4x)
1x per week (6 weken = 6x)
1x per 2 weken (4 weken = 2x) 

3. Training thuis Thuis trainen met het ArtroFit Thuisfitness 
 Programma

Dagelijks

4. Training buiten Buiten trainen

Outdoor Cardiotraining: buiten powerjoggen of 
 nordic walking volgens de HIITmethode

13x per week

5. Training in het fitnesscentrum HITkrachttraining en HIITcardiotraining 13x per week; gedurende een jaar!

6. Goede voeding: ArtroFoods Goede voeding en supplementen Dagelijks 

7. Goede schoenen Schoenen met goede dempende zolen Dagelijks 

8. Goede ergonomie Verantwoord zitten en werken Dagelijks 

■ Zitten met gekruiste benen? Nee!

‘Kuis’ zitten met de knieën over elkaar staat mis

schien ‘netjes’, maar veroorzaakt standsverandering 

van de botstukken en bevordert daardoor heup en 

knieklachten. Het bevordert de Xstand van de benen, 

duwt de heupkop uit de kom en werkt daardoor 

heup en knieartrose in de hand, dus… liever niet. 

Zit bij voorkeur op een hoge stoel met de benen uit 

elkaar. Minder charmant, maar beter voor je heupen 

en knieën. ■ 
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Dit is de belangrijkste oefening van het 4xT®ArtroFit 

Programma. Deze oefening zou iedereen op elke leef-

tijd dagelijks moeten doen. Hiermee corrigeer je de 

stand van heup en knie nog meer en verminder je  

de kans dat de stand weer teruggaat naar de oude 

positie. 

Voorbereiding:  

Kies een stevige hoge (keuken)stoel, zonder wieltjes. 

Bind de elastische band om de benen. Het correct om-

knopen van de elastische band is essentieel. Let wel: 

alleen een band om de bovenbenen geeft niet hetzelf-

de resultaat. 

Stap 2: Breng de band BOVEN de knie, van voor naar 

achteren.

Stap 3: Kruis de band achterlangs.

Stap 4: Breng de band op rek en breng de band ONDER 

de knie naar voren.

Stap 5: Maak een strik in de band (geen knoop!), 

onder de knie.

Stap 6: Plaats je voeten naar buiten en druk je knieën 

licht naar buiten.

Nu ben je klaar voor de Karl8-oefeningen.

De Karl8, anti-beenwokkeloefening in zit.  

De belangrijkste heup-knie-correctie-oefening 

Verminder het ontstekingsproces. Eet minder pro-

ducten die ontstekingen veroorzaken, zoals suiker, 

zuivelproducten en vlees, en gebruik meer produc-

ten die de ontstekingen remmen, zoals groene thee, 

gember, kurkuma en MSM-poeder. 

Corrigeer de scheve stand van de gewrichten met 

fysiotherapie volgens de Fysio Physics 4xT Methode® 

en de Karl8 Heup-knie-correctie-oefening.

STAP 1 

Correctie met de Fysio Physics 4xT Methode® 

De fysiotherapeut kan met de nieuwe technieken van de 

Fysio Physics 4xT Methode® de standen van de knieën 

en heupen snel verbeteren. Dan heb je als het goed is 

zowel in stand als bij bewegen direct minder pijn. Dan 

pas ben je klaar voor de training.

STAP 2
De Karl8, anti-beenwokkeloefeningen

De speciale Karl8 lus-techniek

Voor de correcte en effectieve uitvoering van de oefe-

ningen is het essentieel dat de elastische band op deze 

manier wordt aangebracht. Deze techniek is speciaal 

bedacht om de ‘beenwokkel’ tegen te gaan en is spe-

cifiek voor het 4xT®ArtroFit-concept. Je zult zien dat 

we deze gebruiken bij de training thuis, op het sport-

centrum, maar ook bij fysiotherapie volgens de Fysio 

Physics 4xT Methode®.

Zo breng je het elastiek aan met de Karl8-lustechniek:

Stap 1: Start met je benen tegen elkaar.

■  Pijnklachten 
Ondanks dat pijn een belangrijk alarmsignaal is, kan het 

best vervelend zijn. Pijn kan verschillende oorzaken 

hebben, zoals een ‘scheve stand’ van de gewrichten 

en het ontstekingsproces. Het ontstekingsproces maakt 

de sensoren gevoeliger, waardoor je druk en trekprik-

kels als pijn gaat ervaren, en het geeft meer zwelling 

in en rond het gewricht. 

TIPS Verminder de pijn. Pijn kan je weer-

houden om te bewegen en te genie-

ten van het leven. Om te voorkomen dat je zowel 

fysiek als psychisch in een negatieve spiraal komt, 

kan het tijdelijke (!) gebruik van pijnstillers, zoals 

paracetamol, helpen. Natuurlijke producten zoals 

gember en kurkuma werken ook pijnverminderend. 

2 3

4 5
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Minder kracht en ‘er doorheen zakken’ is een veel ge-

hoord probleem. Door de scheefstand van de knie en 

heup worden de spieren door een beschermingsreflex 

afgeremd om aan te spannen. Dit heet ‘inhibitie’ van 

de spieren. Zeker wanneer dit gepaard gaat met pijn 

kun je deze krachtafname zien als een beschermings-

mechanisme. Kracht zetten zou dan schadelijker zijn. 

TIPS Geen spierversterking, maar stand 

van de gewrichten corrigeren. Het is 

geen verzwakking van de spier, dus krachttraining 

om de spieren te versterken is niet zinvol. De oor-

zaak van de rem op de spieren moet worden weg-

genomen. Na het verbeteren van de stand van de 

gewrichten met behulp van de Fysio Physics 4xT 

Methode® en de corrigerende oefeningen van dit 

programma, neemt de spierkracht vanzelf toe. 

■  Minder stabiliteit/evenwicht in het been
Door inhibitie van de spieren spannen deze minder 

goed aan. Wanneer staan op één been pijnlijk is, zal 

ook het evenwicht van dat been afnemen. 

TIPS Geen stabiliteitsoefeningen, maar stand 

van de gewrichten corrigeren. 

■  Functieverlies 
Door de hierboven genoemde symptomen zullen func-

ties als lopen, een gewicht optillen en traplopen minder 

goed gaan. Oefeningen om bijvoorbeeld trap te lopen, 

de zogenoemde functionele training, is daarom met 

artrose niet zinvol. 

 

■  Stijfheid
Stijfheid van de gewrichten kan ontstaan door: 

•  het krapper en strakker worden van de structuren rond-

om het gewricht: kapsel/banden, bindweefsel, spieren;

•  degeneratie van het gewrichtskraakbeen, waardoor 

de gewrichtsvlakken minder goed glijden en de 

standen veranderen;

•  standsverandering van de gewrichten, waardoor de 

scharnierpunten niet meer kloppen; 

•  minder aanmaak van gewrichtssmering (synovia).

TIPS Met goede fysiotherapie volgens de 

Fysio Physics 4xT Methode® kan het 

gewricht direct soepeler worden gemaakt. Dit ge-

beurt met speciale manuele technieken (gericht op 

het gewricht) en myofasciale technieken (gericht 

op de bindweefsel-spierstructuren).

Doe mobiliserende oefeningen. Deze zijn vooral ge-

richt op het oprekken van kapsels en bindweefsel 

rondom het gewricht.

Fietsen. Dit zet de productie van gewrichtssmering 

(synovia) aan.

Supplementen: glucosamine, chondroïtine en visolie 

bevorderen de voeding en soepelheid van de ge-

wrichten. 

 

■  Krakende geluiden bij bewegen 
De krakende geluiden (crepitaties) kunnen vele oorza-

ken hebben en zeggen in de regel weinig, tenzij deze 

gepaard gaan met pijn. 

■  Zwelling 
Zowel het artroseproces als de scheefstand van de ge-

wrichten prikkelen het gewrichtskapsel om meer vocht 

aan te maken. De zwelling geeft druk en door de 

verhoog de drukgevoeligheid kan dit als pijn worden 

ervaren. De zwelling belemmert ook de beweging. Zwel-

ling kan zichtbaar en voelbaar zijn aan de achterzijde, 

in de knieholte, en aan de voorzijde, rondom de knie-

schijf of binnenzijde van de knie. Zowel bij het strekken 

als buigen van de knie wordt het vocht samengedrukt, 

waardoor meer pijn kan optreden en de bewegingen 

niet volledig kunnen worden uitgevoerd.

TIPS Gewrichten corrigeren. Met fysiothe-

rapie volgens de Fysio Physics 4xT 

Methode® kan de stand van de gewrichten worden 

gecorrigeerd en de vochtdoorstroming worden ver-

beterd, waardoor het vocht minder ophoopt.

EasyTaping® L&S. De fysiotherapeut kan met spe-

ciale L&S Tape (EasyTape®) de vochtdoorstroming 

bevorderen met de lymfedrainage tapetechnieken. 

Hierdoor neemt in de regel zwelling door vochtop-

hoping snel af.

Fietsen. Door te fietsen werken de spieren als een 

pomp, waardoor het vocht uit de knie wordt ge-

pompt. Voorwaarde is dat het fietsen pijnvrij is en 

zonder veel weerstand. 

IJs en koelen? Liever niet. IJs dempt de pijn en 

zwelling, maar remt ook het herstelproces. Daarom 

raad ik dat nooit aan. 

•  Start: Zit rechtop, op de punt van de stoel, met de 

voeten iets breder dan de heupen met de tenen 45 

graden naar buiten gericht, knieën gebogen en boven 

de enkels.

•  Actie: Druk de knieën rustig zo ver mogelijk naar 

buiten, zodat de knieën voorbij de kleine (!) teen 

gaan en maak je rug hol, houd de stand even vast, 

kom daarna rustig naar beginpositie, maar houd 

spanning op de elastische band. 

•  FITT: Herhaal 10x, liefst 3x per dag. 

•  Tip: Probeer je grote tenen constant op de grond te 

houden. Als het te moeilijk is, doe dan de elastische 

band iets minder strak. In het boek 4xT®ArtroFitness 

vind je nog veel meer oefeningen. 



4xT®ArtroFitness = 
Fitness als medicijn bij 

artrose.
De juiste oefening, 
de juiste uitvoering  
en de juiste 
intensiteit voor het 

beste resultaat.
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2928 1.5  STOELSQUATS: FUNCTIONEEL,
 GEMAKKELIJK EN ZEER DOELTREFFEND!

■  Stoelsquats als ‘functionele test’
Het opstaan uit een stoel wordt ook gebruikt als func-

tionele test bij ouderen. Hoe minder goed zij kunnen 

opstaan uit een stoel (en van het toilet), hoe minder 

goed zij zelfstandig kunnen functioneren en blijven 

wonen. Ook daarom is het dagelijks uitvoeren van stoel-

squats goed. 

■  Voordat je start: doe eerst de  
‘30 seconden stoelsquat-test’

Met deze test kun je de functionele beenspierkracht in 

kaart brengen. 

1.  Zit in het midden van een keukenstoel, zonder wieltjes (!). 

2.  Kruis je handen voorlangs over je schouders of armen 

recht naar voren. 

3.  Hou je voeten plat op de grond, tenen en knieën 

wijzen recht naar voren.

1.4  METEN IS WETEN

■  Breng je klachten in kaart 
Met de testjes en vragenlijsten in het boek 4xT®Artro-

Fitness kun je de klachten en de ernst van de klachten 

in kaart brengen en daarnaast het begin niveau en de 

vooruitgang. Natuurlijk zijn de testjes geen must, maar 

wel leuk. Zie voor de testjes, vragenlijsten en meer 

uitleg het boek 4xT®ArtroFitness.

■  Breng je lichaamssamenstelling en 
 gezondheidsrisico in kaart

Zoals ik verderop in het boek uitleg, heeft je lichaams-

samenstelling veel invloed op het risico om gezond-

heidsklachten te ontwikkelen, waaronder artrose. Daar-

om is het belangrijk om te werken aan een ‘gezonde’ 

lichaamssamenstelling. Door deze in kaart te (laten) 

brengen kun je zowel je gezondheidsrisico als vooruit-

gang inzichtelijk maken. Zie voor testjes en meer uitleg 

het boek 4xT®ArtroFitness.

Bij afname van de pijn neemt ook de beenspierkracht 

en dynamische stabiliteit direct toe. Daarom moet de 

aanpak in eerste instantie gericht zijn op vermindering 

van de pijn. 

De medische wereld adviseert pijnmedicatie om de pijn 

te bestrijden, maar met de Fysio Physics 4xT Methode® 

bestrijden we de pijn door:

•  correctie van de stand van de knie met speciale 

 manuele technieken (het ‘uitlijnen’);

•  verminderen van de zwelling in de knie met behulp 

van EasyTaping® en fietsen op een hometrainer.

Pas daarna is het verstandig om oefeningen te doen 

als aanvulling op de therapie.

TIPS Kies liever voor correctie van de ge-

wrichten dan functionele oefeningen. 

■  Kniepijn geeft altijd (!) een afname van 
de kracht en stabiliteit door ‘inhibitie’

Pijn en zwelling bij knieartrose geven altijd afname van 

de kracht van de beenspieren en van de dynamische 

stabiliteit. Ook wanneer sprake is van alleen pijn, zon-

der zwelling, nemen kracht en stabiliteit af.4 

Daarom hebben stabiliteits- en krachttraining geen nut 

bij een pijnlijke knie. De beenspieren hebben minder 

kracht, maar dit komt niet door spierzwakte maar door 

remming op de spieren: inhibitie. De pijnsensoren 

remmen via reflexen de aanspanning van de spieren.

Bij pijn geen stabiliteitsoefeningen!
Met pijn en zwelling in de knie hebben kracht  

en stabiliteitsoefeningen geen nut. Pijn geeft altijd 

een remming op de spierkracht en stabiliteit.  

Oefeningen op één been of op een instabiele  

ondergrond (trampoline/wiebelplank) vermijden!

Advies: pak eerst de pijn aan!
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3130 De vuistregel is de MUIS-regel: 
•  Mobiliseren: we gaan eerst de gewrichten soepeler, 

mobieler maken en de stand van de botstukken op-

timaliseren, zodat deze gemakkelijker bewegen.

•  Uitlijnen: daarna gaan we de bewegingen soepeler 

laten lopen door de gewrichten ‘uit te lijnen’. 

•  Inslijpen: vervolgens gaan we de beweging inslijpen, 

zodat het bindweefselpakket rondom de gewrichten 

deze nieuwe beweging overneemt.

•  Sterker maken: ten slotte gaan we de spieren trainen. 

Dit leert de spieren, bindweefsel en botten om goed 

te kunnen (samen)werken in deze nieuwe gecorri-

geerde stand. Maar nog belangrijker is dat de spieren 

door trekkracht positieve hormonen aanmaken die 

het artroseproces afremmen. Voorwaarde is dat de 

training pijnvrij plaatsvindt.

1. Sitting on air dynamisch

•  Start: Sta voor de stoel met de benen vlak voor de 

zitting.

•  Actie: Buig door de knieën (maak een squat) en 

raak de zitting heel licht aan met het zitvlak (niet 

gaan zitten) en kom weer volledig overeind tot 

stand.

•  FITT: 10x uitvoeren en opbouwen naar 100x.

2. Sitting on air statisch

•  Start: Sta voor de stoel met de benen vlak voor de 

zitting.

•  Actie: Buig door de knieën (maak een squat) en 

blijf vlak boven de zitting hangen. Houd deze positie 

(statisch) vast en adem rustig door. 

•  FITT: 10 seconden vasthouden.

TIPS Oefening direct stoppen bij duizelig-

heid of oplopende pijn.

Na de oefening beetje wandelen om circulatie in de 

benen weer goed op gang te brengen. 

4.  Houd je rug recht en je armen tegen je borst. 

5.  Voer de oefening uit door volledig rechtop te gaan 

staan en vervolgens weer volledig te gaan zitten met 

het zitvlak op de stoel. 

6.  Maak zo veel mogelijk herhalingen in 30 seconden.

7.  Kijk in de tabel wat je minimaal moet halen. 

Ben je jonger dan 60, dan zou je minimaal 15-20 her-

halingen moeten kunnen maken. 

Hoeveel kun jij er? 

■  Doe dagelijks stoelsquats
Stil zitten is slecht voor ons. Door veel zitten, zonder 

sporten, heb je te weinig circulatie en voeding van je 

gewrichten, waardoor je degeneratie van je gewrich-

ten krijgt. Maar door lang stil zitten na intensieve be-

lasting heb je ook minder herstel, waardoor je ook 

weer degeneratie krijgt! Simpele oplossing: onder-

breek het stilzitten met stoelsquats. 

TIP Doe dagelijks stoelsquats. Zit je veel, doe 

deze dan 3x per dag 1 minuut. Probeer 

dagelijks het aantal met minimaal 1 te verhogen.

Let wel: de beweging mag niet pijnlijk zijn! Stop tijdig 

wanneer de beweging onprettig voelt in heup of knie.

■  Sitting on air: stoelsquats voor 
 gevorderden 

Bij de sitting on air-oefeningen is de uitvoering verge-

lijkbaar met de stoelsquats, maar nu raak je bij het 

doorbuigen de zitting van de stoel net niet. Je blijft 

zweven net boven de zitting (sitting on air) en gaat 

dan weer terug naar stand.

REFERENTIETABEL STOELSQUATS

LEEFTIJD MANNEN VROUWEN 

60-64 14 12

65-69 12 11

70-74 12 10

75-79 11 10

80-84 10 9

85-89 8 8

90-94 7 4

1.6  HOE KIES JE DE JUISTE OEFENINGEN
 VOOR HET BESTE RESULTAAT?

Ik krijg regelmatig de vraag: wat is een goede oefening 

voor mijn heup of knie? Maar eigenlijk bestaat een 

‘goede oefening voor de heup’ niet. Net als elk medicijn 

vraagt ook (therapeutische) training, naast de juiste 

oefeningen, om de juiste dosering en de juiste op-

bouw. Dus wanneer je tijdens het revalidatietraject 

een goede oefening op het verkeerde moment of te 

zwaar uitvoert, zal dit averechts werken. Om je daarbij 

te helpen, heb ik een mooi trainingsprogramma in een 

overzichtelijk stappenplan gemaakt. 

We gaan eerst oefeningen doen die de gewrichten 

soepeler maken (mobiliseren) en de botstukken weer in 

de juiste stand brengen (corrigeren). Daarna gaan we 

proberen de bewegingen van de gewrichten weer in één 

lijn te laten lopen (‘uitlijnen van de beweging’). 

Vervolgens gaan we bewegen in het pijnvrije 

traject om deze gecorrigeerde stand en bewe-

ging in het bindweefselnetwerk rondom de 

gewrichten in te ‘slijpen’. Daarna kunnen we 

pas gaan werken aan het versterken van de 

spieren en verstevigen van de botten. 

Zolang een beweging pijnlijk is, zal het 

lichaam de spieren juist afremmen (inhiberen) 

of in spanning toe laten nemen (toniseren of 

zelfs verkrampen). Spierversterking of stabili-

teitstraining is dus niet aan te  raden. Daarom 

hebben we bij 4xT®ArtroFit een slim opgebouwd 

stappenplan. 

Het ArtroFit-stappenplan: 

MUIS
•

Mobiliseren
•

Uitlijnen
•

Inslijpen
•

Sterker maken
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 positief bij de meeste mensen met heup- en knie-

klachten. Maar zeker bij mensen met langdurige klach-

ten en vergevorderde stadia van artrose is meer nodig 

dan alleen oefeningen. In die gevallen is een goede, 

therapeutische behandeling met actieve mobilisatie-

technieken nodig om de gewrichten te mobiliseren, te 

corrigeren en de mechaniek te verbeteren. Maar in 

combinatie met dit trainingsprogramma heb je waar-

1.7  WELK DOEL WIL JE BEREIKEN MET
 DE OEFENINGEN?

Het 4xT®ArtroFit Trainingsprogramma is onderdeel van 

mijn ‘totaalaanpak’ bij therapie bij heup- en knieartrose. 

Therapeuten en medische fitnesstrainers kunnen een 

officieel erkende opleiding in deze methode volgen: 

‘Orthopedische Revalidatie’ volgens de Fysio Physics 

4xT Methode®. 

Heup en knieartrose? Doe ‘smerige oefeningen’
Cardiooefeningen zonder springmomenten (low 
impact), zoals fietsen en wandelen, zetten op een 
positieve manier herhaaldelijk rek op het kapsel 
van de gewrichten. Deze rek maakt de gewrichts
kapsel soepeler en zet de cellen in het kapsel aan 
tot het aanmaken van extra gewrichtssmering. 

Deze smering is zowel glijmiddel als voeding 
voor de gewrichten. Tijdens het fietsen, werken de 
spieren als een pomp en bevorderen de vochtdoor
stroming en bestrijden de zwelling. Dus cardio
training voedt en smeert de gewrichten en bestrijdt 
de dikke knie.

De Fysio Physics 4xT Methode® is een therapeutische methode ontwik

keld door Karl Noten. Het bestaat uit vier componenten die elkaar in een 

‘logisch’ stappenplan aanvullen:

•  TEST: Nieuwe testen waarmee de oorzaak en oplossing van het ge

wrichtsprobleem wordt opgespoord (DAMT® Test = het verschuiven 

van bindweefsel als diagnostische test om de samenhang van botten, 

spieren, bindweefsel en organen te beoordelen, ontwikkeld door Noten 

& SchuurmanStekhoven).5

•  TRIGGER: Met behulp van manuele technieken (myofasciale release

technieken en manuele mobilisatie/manipulaties) worden de stand en 

beweging van gewrichten direct positief verbeterd.

•  TAPE: Met speciale elastische tape (EasyTape®) worden bindweefsel 

en botten zodanig in een bepaalde richting gestuurd, dat bewegingen 

soepeler verlopen en de gewrichten deze beweging overnemen. 

•  TRAIN: Pas wanneer de bewegingen beter en liefst pijnvrij verlopen, 

vindt training plaats om de herwonnen beweging ‘in te slijpen’ voor een 

blijvend resultaat.

Orthopedische Revalidatie volgens de 
FYSIO PHYSICS 4XT METHODE® 



Met het 4XT®Artrofit  
Programma kun je  
de gewrichten soepel 
 maken en houden,  
de spieren versterken  
en de gewrichten en   
botten verstevigen.
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■  Revalideren na een heup- of 
 knieoperatie 

Een operatie van de gewrichten geeft altijd litteken-

weefsel en een andere mechaniek van de gewrichten. 

Zoals ik verderop uitleg, is met de operatie vaak een 

symptoom aangepakt, zoals een ‘versleten heup’, maar 

de oorzaak niet. Revalidatie na een gewrichtsoperatie 

moet echt onder goede therapeutische begeleiding 

plaatsvinden. Bij voorkeur een therapeut die in mijn 

Fysio Physics 4xT Methode® is opgeleid, omdat die thuis 

zijn in mijn werkwijze en geleerd hebben de operatie-

littekens te behandelen. Het 4xT®ArtroFit Revalidatie 

Programma (zie hoofdstuk 10) is een mooi stappen-

plan om te volgen na een operatie. 

 

■  Een heup- of knieoperatie uitstellen  
of voorkomen 

Een operatie is eigenlijk het laatste middel wanneer 

niets anders helpt om de klachten te verbeteren. Met 

onze totaalaanpak, therapie in combinatie met het 

4xT®ArtroFit Programma, hebben we al heel wat heup- 

en knieoperaties kunnen voorkomen en/of uitstellen. 

Mijn advies: stel de operatie uit, want opereren kan 

altijd nog. Probeer klachtenvrij te worden of om de 

klachten leefbaar te maken met dit programma, het 

liefst in combinatie met goede therapie. Natuurlijk 

lukt dat niet altijd, maar dan weet je in ieder geval 

zeker dat je er alles aan hebt gedaan en dat operatie 

dan echt de enige optie is.

duur, ook in verschillende situaties, dan heb je de minste 

kans op het ontstaan van gewrichtsklachten. Je be-

reidt de gewrichten als het ware voor op verschillende 

situaties, waardoor er geen verrassingen meer zijn. 

■  Curatief: heb je heup- of knieklachten 
en wil je deze verhelpen? 

Daar kunnen deze oefeningen prima bij helpen. Volg 

gewoon het stappenplan. Bedenk wel dat oefeningen 

alleen niet voldoende zijn om de klachten effectief en 

blijvend te bestrijden. Soms vragen klachten die langer 

bestaan of die samengaan met andere gewrichten, zoals 

enkel-voetklachten of buik-liesklachten, om speciale 

aan dacht. Daarom verwijs ik mensen met gewrichts-

klachten het liefst eerst naar een bekwame therapeut, 

bij voorkeur iemand die is opgeleid volgens de Fysio 

Physics 4xT Methode® en daar ook recent bijscholing 

in heeft gevolgd. Die zijn bekend met mijn methode. 

De oefeningen in dit boek vormen dan een mooie aan-

vulling op de behandeling.

schijnlijk minder behandelingen nodig, omdat je naast 

de behandelingen ook zelf gericht en gestructureerd 

aan de slag kunt. Het was weer een grote, maar leuke 

uitdaging om mijn methode in begrijpelijke taal uit te 

leggen aan een breed publiek en het ook direct praktisch 

te maken. Belangrijk om eerst te bepalen met welk doel 

jij de oefeningen wilt doen.

■  Preventief: heb je nu geen heup- of 
knieklachten en wil je die voorkomen? 

Met het 4xT®ArtroFit Programma kun je de gewrichten 

soepel maken en houden, de spieren versterken en de 

gewrichten en botten verstevigen. Hierdoor heb je min-

der kans op gewrichtsklachten. Juist wanneer je een 

zittend of staand beroep hebt, intensief sport of juist 

gepensioneerd bent, is dit heel belangrijk. Volg dan 

het 4xT®ArtroFit Programma van begin tot eind. Voor 

iedereen geldt: wanneer je gevarieerd beweegt met je 

gewrichten, dus korte intensieve oefeningen afwisselt 

met statische oefeningen en lichte oefeningen met lange 

Het ‘uitlijnen’ van de gewrichten

De basis van de Fysio Physics 4xT Methode® bij heup 

en knieartrose is het ‘uitlijnen’ van de gewrichten. Doordat de 

gewrichten scheef en gedraaid staan, scharnieren de gewrich

ten niet goed, ontstaat meer wrijving en weerstand en 

 lopen de bewegingen vast. Vergelijk dit met een kromme deur 

die stroef scharniert. Hierdoor ontstaat ook eerder ‘slijtage’ 
van de scharnieren. Met de Fysio Physics 4xT Methode® 

corrigeren we de standen van de botstukken, zodat de ge

wrich ten beter scharnieren. Dit noemen we het ‘uitlijnen’ van 

de gewrichten.
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■  Een strak lijf met mooie heupen,  
billen en benen 

Met het 4xT®ArtroFit Programma krijg je niet alleen 

sterke gewrichten, maar door de oefeningen ook mooie, 

stevige heupen, billen, benen en kuiten. De training 

gericht op het verstevigen van de been-, bil- en heup-

spieren heeft als prettige bijkomstigheid dat de spieren 

in deze hele regio enorm worden getraind. Dit verbetert 

de spierkwaliteit van deze spieren en dat merk je al snel. 

Door de gewrichten soepeler te maken, kun je deze 

spieren ook gemakkelijk activeren. De rem gaat er als het 

ware vanaf. Zowel spiertraining als mobiliserende oefe-

ningen horen bij een gezonde leefstijl. Hoe dikker de 

been-, heup- en bilspieren, hoe minder kans op artrose.

■  Sportprestatie verbeteren 
Het is wetenschappelijk bewezen dat trainen van de 

beenspieren en stabiliteit naast minder blessures in de 

sport ook leidt tot betere sportprestaties. Harder sprin-

ten, hoger springen en harder een bal wegtrappen. 

Daarom doen alle topsporters, profvoetballers en prof-

tennissers naast gewone sporttraining ook functionele 

training en stabiliteitstraining met oefeningen zoals be-

schreven in dit boek. Doe er je voordeel mee. Let wel: 

bij gewrichtspijn raad ik stabiliteitstraining en functio-

nele training af! Dus altijd eerst pijnvrij worden. 

■  Gewoon een mooi boek op de  koffietafel 
Ik heb geprobeerd om de fysio-achtige informatie in een 

modern jasje te gieten, zodat het ook een gezellig boek 

is voor op de koffietafel. Je kunt het natuurlijk ook 

gewoon lekker doorbladeren met een kopje koffie erbij 

en je laten inspireren door de mooie foto’s en quotes. 

Mooie én  
gezonde heupen
Het 4xT®ArtroFit 
 Programma  
óók voor mooie  
getrainde heupen,  
benen en  billen.  
Hoe gezonder en  
gespierder de   
buitenkant,  
hoe gezonder de   
binnenkant!



• Revalidatie na Covid19
• 4xT® Orthopedische Revalidatie Therapeut
• 4xT® ArtroFit Therapeut (Heup en Knieartrose)
• 4xT® ArtroFit Trainer (Heup en Knieartrose)
• 4xT® ArtroFit VoedingsCoach
• 4xT® Buik en orgaanfascia release
• 4xT® Enkel en voetklachten
• 4xT® Scoliose, therapie & management
• 4xT® Handklachten
• 4xT® Therapeutisch Tapen
• 4xT® Littekentherapie
• 4xT® Hoofd & Aangezichtspijn
• 4xT® Oncologische Revalidatie
• 4xT® Oncologische Schouder
• 4xT® Longrevalidatie (Astma & COPD)
• 4xT® Diabetes & Fit
• FP Mindfulness Therapeut
• FP LeefstijlCoach
• FP Medisch Fitness bij Rug, Schouder & Knieklachten
• FP Sport Performance Trainer
• FP Personal Trainer Pro
• FP Personal Trainer Medisch
• FP Orthomoleculaire Voeding

• Perfect Pilates
 
Geaccrediteerd/erkend door: 
KNGF – Keurmerk Fysiotherapie – NL Actief (Fit!vak)

     Fysio Physics Academy    www.fysiotherapieopleiding.nl  
  opleidingen voor fysiotherapie & Personal Training!       Al meer dan 20 jaar dé specialist op het gebied van erkende FP

OPLEIDINGEN



Wij zijn een landelijke organisatie voor fysiotherapie, oefentherapie 
en revalidatie en maken gebruik van de 4xT® behandelmethode.

U kunt bij ons terecht voor zowel gewrichtsaandoeningen 
als chronische aandoeningen zoals diabetes, long covid, 

longaandoeningen, artrose, hartrevalidatie, overgewicht en leefstijl.
Met praktijken door heel Nederland, zit er altijd wel een Fysio Physics 
praktijk bij u in de buurt.
Kijk voor onze praktijklocaties op www.fysiophysics.nl

     Fysio Physics Fysiotherapie    www.fysiophysics.nl  
 Voor elke aandoening de beste behandeling!



   www.bewegenalsmedicijn.nl    Werken aan je gezondheid kan nu heel eenvoudig. 
   Registreer je nu gratis op www.bewegenalsmedicijn.nl

Hét platform voor gezondheid, fitness en preventie met een  team van zorgprofessionals, artsen, therapeuten en trainers!

PROGRAMMA

Fit & Fun
Gezond  
gewicht
Positief  
zelfbeeld

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Weer energie
Lekker in 
je vel

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Sterk en 
soepel
Nooit meer 
rugpijn

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Bestrijd artrose
Versterk heup & knie

Meer vitaliteit

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

Sterke longen
Meer lucht

PROGRAMMA

Weer fit na burn-out 
en psychische 
klachten

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Diabetes is 
omkeerbaar!

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Gezond & Fit blijven
Spier- & conditietraining
Stretching

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Gezond zwanger
Snel weer 
op gewicht

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Gezond gewicht
Nooit meer lijnen

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Sterk 
tegen 
(borst)
kanker

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

PROGRAMMA

Gezond hart
Gezonde bloeddruk
Minder stress

BEWEGEN | VOEDING | LEEFSTIJL

Op dit platform vind je:
• Praktische informatie, direct toepasbaar

• Gezondheidsblogs met praktische tips

•  Leuke informatieve video’s van  
gezondheidsprofessionals

• Fitness video’s met oefeningen in 3 levels

• Programma’s afgestemd op diverse doelgroepen

• Video’s met gezonde recepten

• Wetenschappelijk onderbouwde informatie

• Bewezen effectieve programma’s
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