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Het succesvolle boek 'Medical Taping Concept - Manual' van Josya Sijmonsma is nu verschenen in een
volledig herziene versie. Het boek verscheen voor het eerst in 2004, en was op dat moment wereldwijd het
allereerste tapehandboek met een volledige en overzichtelijke indeling van alle tapetechnieken.Sinds het
verschijnen in 2004 is het boek elf maal herdrukt in het Nederlands, waarbij de inhoud van het boek
herhaaldelijk is bijgewerkt.
Twaalf jaar lang is dit boek onverminderd populair gebleven bij alle professionals die geïnteresseerd zijn in
de Medical Taping methode.In de loop van de jaren vond het boek in zes verschillende talen zijn weg naar
vele duizenden enthousiaste behandelaars in binnen- en buitenland. Vooral de heldere en duidelijke opbouw
maakte de tapemethode inzichtelijk voor de vele professionele gebruikers en oogstte veel waardering van
diezelfde gebruikers.Deze nieuwe versie is volledig herschreven. De bekende tape technieken zijn nog
gedetailleerder beschreven en de theoretische fundering van deze technieken is volledig in overeenstemming
gebracht met de meest recente inzichten.Ook zijn er een aantal nieuwe technieken beschreven, zoals de
mogelijkheden om met Medical Taping fascie weefsel te beïnvloeden, waardoor het boek weer helemaal de
'state of the art' van het Medical Tapen vertegenwoordigt.Behalve een aantal nieuwe technieken, zijn er ook
een flink aantal nieuwe toepassingen beschreven, waarvan een aantal nog nooit eerder zijn gepubliceerd.De
opbouw van het boek, welke zowel door professionals als door tape instructeurs zo hoog werd gewaardeerd, is
hetzelfde gebleven. In de eerste zeven hoofdstukken worden alle basistechnieken beschreven en theoretisch

gefundeerd. Het achtste hoofdstuk is een gevarieerde lijst met toepassingen en combinatiemogelijkheden. In
dit laatste hoofdstuk wordt inzichtelijk hoe de diverse technieken gecombineerd kunnen worden om het meest
optimale behandelresultaat te kunnen bereiken.De vernieuwde foto's, die in aantal royaal zijn verdubbeld,
maken dit boek voor de beginnende en de meer gevorderde taper nog gebruiksvriendelijker dan de oude
versie.De vele nieuwe foto's, de meer uitgebreide beschrijvingen, de nieuwe technieken, de meer
gedetailleerde index en zeker het aantal nieuwe toepassingen, zorgen ervoor dat het boek ruim een kwart
dikker is geworden. Toch is het gelukt om het vernieuwde Medical Taping Concept - Manual voor de oude
prijs te kunnen blijven aanbieden.Josya Sijmonsma, al jarenlang een begrip bij nationale en internationale
professionals, is er opnieuw in geslaagd om een uiterst bruikbaar, praktisch en duurzaam boek voor de
dagelijkse praktijk van iedere behandelaar te maken.

