
Wilma Waters; fysio-en oedeemtherapeut en Medical Taping 
Instrukteur  

Het Medical Taping Concept is een nieuwe aanpak van bijna alle 
klachten. Het is een complete en stimulerende 
behandelingsmethode. Iedereen die met de methode werkt komt 
tot dezelfde conclusie: het is eenvoudig toe te passen en de 
resultaten zijn verbazingwekkend snel en goed. 

Door middel van elastische tape worden bewegingen, maar ook 

specifieke structuren zoals spieren, gewrichten, lymfevaten en 

zenuwen beïnvloed. De elastische tape of de speciale “cross-tapejes” worden op een speciale manier 

aangebracht en kan diverse dagen blijven zitten. Hierdoor wordt het lichaam gedurende langere tijd continue 

geprikkeld.  De tape stimuleert de bewegingen van spieren en gewrichten zonder belemmering van de bloed- 

en lymfecirculatie. Hierdoor treedt er een sneller herstel op of kan revalidatie eerder aanvangen. De benodigde 

tape is in twee richtingen rekbaar en luchtdoorlatend. Traditionele sporttape is veelal gericht op immobilisatie 

van gewrichten en spieren. Deze methode is er echter op gericht bewegingen te sturen en de range of motion 

te reduceren waardoor de kans op verdere overbelasting afneemt. De tape stimuleert door zijn elasticiteit de 

proprioceptie waardoor de bewegingssturing en het bewegingsgevoel toeneemt. Bij ontsteking van aangedane 

structuren ontstaat zwelling en pijn. Door traditionele tape ontstaat een toename van de druk en daardoor een 

toename van de pijn. CureTape geeft bij een juiste toepassing een afname van de druk waardoor de 

lymfecirculatie beter op gang komt, de druk vermindert, pijn afneemt en een sneller herstel optreedt. Het 

Medical Taping Concept is de perfecte aanvulling op een activerende therapeutische aanpak. Ik hoor zo vaak 

van fysiotherapeuten "maar ik tape al jaren, wat wil je me nog leren?". Deze reacties zijn heel begrijpelijk maar 

niet terecht. Het Medical taping Concept lijkt absoluut niet op de traditionele manier van tapen zoals wij die 

hier in Nederland kennen. 

In mijn praktijk in Baarlo komen veel oedeempatiënten. Als je de technieken goed weet toe te passen werkt 

LymfTaping (een onderdeel van het MTC) echt geweldig bij lymfoedeem. De reacties van patiënten is 

verbazingwekkend. Niet alleen wordt de afvoer van het oedeem versterkt, ook wordt gefibroseerd weefsel 

aanmerkelijk zachter en met een speciale techniek van tapen is er zelfs op verschrompeld litteken na bestraling 

een enorme verbetering te bereiken. Ik kan alleen maar zeggen: een zeer belangrijke ondersteuning voor de 

lymfdrainage. Begin er zelf mee! 

Artikel over Wilma in de krant: 

Wilma Waters: van ‘knijpkat’ tot specialist 

(door Vera Feltges) 

Dertig jaar geleden startte Wilma Waters een zelfstandige fysiotherapiepraktijk in Baarlo. Nu, drie decennia 
later, maakt ze de balans van een bewogen carrière op. Een spontane en boeiende spraakwaterval is het 
gevolg. 

Wilma volgde haar opleiding in Nijmegen en Vlissingen. Na haar afstuderen in 1975 begon ze haar loopbaan op 
de medische dienst van de scheepswerf De Schelde in Vlissingen. Twee jaar later sloeg ze haar vleugels uit en 
ging ze op zoek naar zelfstandigheid. 

  



Plattelandspraktijkje 

Na een korte zoektocht belandde Wilma in 1977 in Baarlo. “Leuk, dacht ik, een klein plattelandspraktijkje”, 
begint ze haar verhaal. “Ik zag het helemaal zitten. Binnen de kortste keren (vanaf 1978) moest ik echter 
wegens toenemende drukte al mensen in dienst gaan nemen.” 

Ontwikkeling 

“Er is uiteraard enorm veel veranderd in dertig jaar tijd. In het begin ging het voornamelijk om patiënten met 
rug- en nekklachten die met massage en oefentherapie behandeld werden. We hebben vanaf de oprichting de 
ontwikkeling doorgemaakt van masseur tot fysio-oedeemtherapeut; ofwel wat oneerbiedig gezegd van 
‘knijpkat’ tot specialist. Zo richten wij ons tegenwoordig voornamelijk op lymfedrainage en Medical Taping en 
bekkenbodem educatie. Verder ben ik ook docent Medical Taping en wil ik me blijven ontwikkelen via 
cursussen en trainingen. Momenteel heb ik vier dames in dienst waarvan er drie ook gespecialiseerd zijn in 
oedeemtherapie”, gaat Wilma verder. “We hebben kort gezegd alles onder één dak voor oedeemtherapie, 
drainage, compressietherapie, bandageren en LymfTaping!” 

Prikkels 

“Ik zou wel eens willen stoppen. Niet vanwege het vak, maar 
vanwege alles wat eromheen hangt, zoals de administratieve 
rompslomp. Maar als ik dan een patiënt behandel die met een 
glimlach de praktijk verlaat, dan denk ik: wat is het toch een mooi 
vak! Zolang ik nog geprikkeld wordt in mijn vakgebied is er geen 
haar op m’n hoofd die eraan denkt om ‘achter de geraniums’ te 
gaan zitten” lacht ze. “Ik ben vaak heel creatief bezig om een klacht 
te behandelen, want het belang van de patiënt staat voorop. 
Daarnaast heb ik hele fijne mensen om me heen. Het hele team 
gaat er bij iedere patiënt helemaal voor.” 

Foto: Wilma Waters (links voor) tijdens een 
bezoek aan een Duitse kliniek waar zij een 
groep fysiotherapeuten een demonstratie van 
het Medical Taping Concept gaf. 

Totaalplaatje 

Wilma: “Sinds de lymfedrainage en het medisch tapen ben ik veel meer holistisch bezig. Het gaat erom dat je 
mensen als totaliteit ziet en niet alleen de pijnlijke plek. Ons patiëntenbestand bestaat tegenwoordig voor het 
grootste gedeelte uit (ex)kankerpatiënten. Als behandelingen in het ziekenhuis klaar zijn, valt deze groep vaak 
in een zwart gat. Wij zijn er om nabehandelingen te geven in geval van oedeem bijvoorbeeld. Daarnaast zorgen 
wij voor begeleiding, advisering, instructie én geven we steun waar zo’n patiënt behoefte aan heeft. Dat is heel 
belangrijk voor een stukje ‘rouwverwerking’ wat deze mensen doormaken.” 

“Ik zou uren door kunnen praten over mijn vak en wat me bezig houdt” waarschuwt Wilma mij. “Ik hoop 
gewoon dat wij als team nog veel mensen mogen helpen met hun klachten!” 

 


