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Beweeglijke
oud-stukadoor
leert val breken

Bij Fysio Zuyd en Ergo Zuyd zijn vele bijzondere mensen in behandeling. Zo ook Jean Lieben,
een 85-jarige oud-stukadoor die vanwege zijn gewrichtsklachten behoefte had aan hulp bij het
bewegen. In deze editie van City Magazine spreken we hem over zijn fysieke situatie.
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“Voor mensen die iets hebben, is het
sociale aspect héél belangrijk.
Je kunt er met elkaar over praten.”

Het kan in je eigen vertrouwde woonkamer gebeuren, zonder dat je het aan
zag komen of dat er ook maar iets van
gevaar dreigde: vallen. Ook Jean Lieben,
woonachtig in de wijk Sint Pieter, kan dit
overkomen. En omdat hij met zijn 85 jaar
tot een doelgroep behoort die sneller
iets breekt, gaat hij tezamen met enkele
generatiegenoten deelnemen aan valtrainingen. Dat klinkt simpeler dan het
is, want deze lessen hangen samen met
de nodige facetten, aldus Willem Strik,
mede-eigenaar van Fysio Zuyd. “We
doen een stukje balanstraining waarbij Jean over oneffen ondergrond loopt,
maar er is bijvoorbeeld ook aandacht
voor inzicht. Daarnaast krijgt hij ook ergotherapie (verzorgt door Ergo Zuyd), die
zich richt op de dagelijkse handelingen.
De risico’s in zijn huis op een val worden
bekeken en eventueel aangepast. En in
samenspraak met de huisarts wordt
tevens het medicatiegebruik meegewogen.” Maar het gaat natuurlijk hoofdzakelijk om de manier van vallen, die
Lieben en zijn mededeelnemers wordt
bijgebracht. Strik: “Tussen het moment
van vallen en neerkomen zit een fractie
van een seconde waarin je een bepaalde
draai kunt maken. Als je voluit valt, dan
zit alle energie in het neerkomen. Als je
echter een draai maakt, dan haal je die
energie daar weg en kun je botbreuken
voorkomen.” En hoewel de patiënten dus
in een groep tegelijk aanwezig zijn, is er
wel individuele begeleiding. Strik: “Jean
heeft naast enige evenwichtsproblemen
ook een visueel probleem omdat hij nog
maar met één oog ziet. Bij het vallen corrigeer je een hoop met je visie. Valt dat
voor een gedeelte weg, moet je al meer
met je gevoel doen. En zo bekijken we
elk geval per individu.”

Wekelijks fysio
Jean Lieben is meer dan veertig jaar
actief geweest met zijn bedrijf Lieben
Stukadoors, dat nu overgenomen is door
de nieuwe generatie. Naast het traditionele stucwerk in nieuwbouw en renovatie onderscheidde hij zich met zijn
bedrijf ook op het gebied van restauratie
van monumentaal erfgoed. Bij diverse
bekende gebouwen in Maastricht was
hij in het verleden actief; het stadhuis,
Dominicanenkerk, Chateau Neercanne
en het Kruisherenhotel zijn slechts enkele voorbeelden van waar Lieben zijn
vakmanschap op los liet. Vanwege zijn
gewrichtsklachten, het gevolg van zijn
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werk, is hij nu wekelijks te vinden bij
Fysio Zuyd. Twintig minuten brengt hij
daar dan op de loopband door en evenveel tijd vervolgens ook op de fiets. “Ik
zat voorheen op veertig minuten lopen.
Maar nadat ik vorig jaar de griep heb
gehad, heb ik dat nooit meer aangetikt. Dat vind ik wel vervelend, want ik
wil dat wel weer opvoeren”, vertelt de
85-jarige ambitieus. Komt hij een week
niet, merkt Lieben dat overigens direct
aan zijn fysieke gestel. “Dan kan ik niet
fatsoenlijk in bed liggen, want heb dan
overal pijn. Dat komt door vocht dat mijn
lichaam tijdens mijn werk aangevreten
heeft. Bovendien heb ik een tijd geleden
een ongeluk gehad waar ik nog wel de
naweeën van voel. Ik viel zeven meter
omlaag destijds.” Voor Lieben is naast
het lichamelijke belang, het sociale aspect ook een belangrijke reden om wekelijks zijn opwachting te maken bij zijn
trainingen. Hij sport in een groep van vijf
á zes ouderen. Tussen het sporten door
vertelt men wat met elkaar en na afloop
is er vlaai en koffie.

Fanatieke loper

“Ik weet een heleboel over
mijn vak en zij ook.
En daar is meteen alles
mee gezegd.”
á zeven kilometer met zijn hond. Maar
er is nog meer waaruit blijkt dat Lieben
fysiek nog in uitstekende conditie is. Als
hij zijn wekelijkse sportmoment heeft,
loopt hij wel eens vanuit zijn woning aan
de Lage Kanaaldijk in Sint Pieter richting Fysio Zuyd (nabij Emmaplein), waar
hij zelf ook nog op de loopband en op de
fiets actief is. En dan moet hij natuurlijk
ook nog altijd teruglopen. “Zo’n lange
wandeling geeft je wel zelfvertrouwen.
Als ik dan thuiskom, val ik om van vermoeidheid. Maar binnenkort weet ik in
ieder geval hoe ik dan mijn val moet breken”, grapt Lieben tot besluit.

Fysio Zuyd groep b.v.
Tongersestraat 18
6211 LN | T 043 3510800
Sint Nicolaasstraat 7
6211 NL | T 043 3218569
Clavecymbelstraat 57a
6217 CR | T 043 3431415
Info@fysiozuyd.nl
www.fysiozuyd.nl
Lieben BV stukadoorsbedrijf
Lage Kanaaldijk 73
6212 AJ | T 043 325 16 32
info@liebenbv.nl
www.liebenbv.nl

Jean Lieben is ondanks zijn 85 jaar nog
zeer actief. Hij loopt dagelijks zo’n zes
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