
Sporten onder begeleiding van uw fysiotherapeut

Fysiofitness

Kwalificaties
Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG register 
en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF en 
de deelregisters voor de verbijzonderingen. De praktijk is 
aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap 
Fysiotherapie (KNGF).

Afhankelijk van hun specialisatie zijn onze fysiotherapeuten 
lid van de volgende beroepsverenigingen:

- de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie  
 (NVMT)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Sportgezondheidszorg (NVFS)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens  
 de Psychosomatiek (NFP)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekken- 
 problematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg  
 (NVFB)

Kwaliteitsbeleid
Binnen het gezondheidscentrum bestaat een gericht 
kwaliteitsbeleid om de zorgverlening continu te verbeteren. 
Hiervoor is uw mening van groot belang. Om uw tevreden-
heid over onze prestaties in kaart te brengen houden we re-
gelmatig ‘patiëntenenquêtes’. Wij zouden het zeer op prijs 
stellen als u deze patiëntenenquête voor ons wilt invullen 
wanneer u dat gevraagd wordt.
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Onze deskundigheid
Onze fysiotherapeuten bieden een veelzijdig aanbod aan 
fysiotherapeutische zorg. Zo kunt u bij ons terecht voor:

- Fysiotherapie
- Bekkenfysiotherapie
- Kinderfysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie
-  Psychosomatische fysiotherapie
- Revalidatietraining (PRT)
- Geriatrische fysiotherapie

FysioFitness & Beweegprogramma’s
Naast de individuele fysiotherapeutische begeleiding 
bieden wij ook groepsgewijze beweegprogramma’s aan.

- FysioFitness
- FysioFitness voor senioren 
- Kwetsbare ouderen
- Mindfulness
- Beweegprogramma voor mensen met chronische 
 longklachten (astma-COPD)
-	 Fitkids	/	Jeugdfitness	
- teRUG in Actie
-  Running Therapie
- Claudicatio looptraining
- Ontspanningstraining
- Parkinson beweeggroep
- ZwangerFit / Babymassage
- Wandelgroep

Bovenstaande	fitness-	en	beweegprogramma’s	vinden	plaats	
op locatie Grevelingen. De wandelgroep heeft een eigen 
startlocatie. Uitgebreide informatie over de inhoud en tarieven 
van onze FysioFitness & Beweegprogramma’s vindt u in ons 
folderrek of op: www.fysiotherapiekersenboogerd.nl

Opleidingspraktijk
Onze praktijk is een erkend stage adres voor studenten 
fysiotherapie (Hogeschool van Amsterdam) en voor 
studenten manuele fysiotherapie (SOMT University of 
Physiotherapy in Amersfoort).



Voor wie is FysioFitness bedoeld?
- voor iedereen die gezond wil bewegen
- iedereen met klachten (bijv. rug, knie, nek of andere  
 gewrichten) die na de revalidatieperiode functioneel  
 wil doortrainen
- senioren
-	 specifieke	patiënten	groepen	zoals	COPD-,	hartpatiën- 
 ten en diabetici die willen sporten onder persoonlijke  
 deskundige begeleiding
- sporters die willen revalideren na een blessure of hun  
 prestatieniveau willen verhogen
-	 bedrijven	die	op	een	georganiseerde	manier	aan	fitness		
 willen doen

Wat neemt u mee?
In verband met blessurepreventie en goede uitvoering van 
de oefeningen adviseren wij u goede trainingsschoenen 
(zonder zwarte zolen) en gemakkelijk zittende kleding te 
dragen. Om hygiënische redenen verzoeken wij u altijd 
een handdoek mee te nemen naar de sportzaal en te 
trainen met niet buiten gedragen sportschoenen. Na af- 
loop van de training bestaat de mogelijkheid te douchen.

FYSIOFITNESS

Wat is FysioFitness?
U wilt sporten, maar u wilt dat op een verantwoorde wijze 
doen. Vanuit deze gedachte hebben wij het initiatief geno-
men FysioFitness te starten voor mensen die hun licha-
melijke conditie willen verbeteren of op peil willen houden 
onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut. 
Het unieke van FysioFitness is verantwoord trainen via een 
goed afgestemd programma. FysioFitness biedt deskun-
dige voorlichting, advisering, training en ondersteuning voor 
iedereen die op verantwoorde wijze wil trainen. Naast de 
‘fysieke’ doelen staat ook het plezier in bewegen centraal. 
Deelnemers moeten plezier beleven aan deelname aan het 
programma, zowel op korte als op lange termijn.

U traint in groepsverband met een individueel programma. 
Uw vorderingen worden regelmatig geëvalueerd en wan-
neer nodig wordt uw trainingsprogramma aangepast. Door 
deze individuele aanpak proberen wij u zo verantwoord 
mogelijk te begeleiden.

Waar wordt de FysioFitness gegeven?
- Locatie Grevelingen
 Leonard Bernsteinhof 4 
 1628 TT  Hoorn 
 tel.: 0229 - 28 09 99

Waar kan ik mij aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij de receptie van beide locaties. 
Er wordt een afspraak gemaakt voor de intake. Na de in-
take ontvangt u een inschrijfformulier.

Het intakegesprek en de fitheidstest
Aan de hand van een uitgebreide intake zal worden vast- 
gesteld hoe uw trainingsprogramma eruit zal gaan zien. 
Dit doen we naar aanleiding van uw persoonlijke trainings-
doelstelling en indien noodzakelijk geacht door het afne-
men van een aantal tests die uw spierkracht, lenigheid, 
vetpercentage en uithoudingsvermogen meten. Daarnaast 
wordt het trainingsprogramma zorgvuldig aangepast aan 
eventuele klachten. U krijgt dan gerichte instructies hoe u 
het beste met uw klachten kunt trainen. Het gehele trai-
ningsprogramma wordt dus samengesteld naar uw wensen 
en afgestemd op uw mogelijkheden.

De training
De training bestaat o.a. uit het uitvoeren van oefeningen 
op apparatuur die gekenmerkt wordt door zijn eenvoudige 
bediening. De resultaten van elke training zijn direct te 
controleren door middel van een computer die gekoppeld 
is aan de trainingsapparatuur. Om trainingseffecten te 
bepalen bestaat de mogelijkheid kandidaten herhaaldelijk 
te testen.


