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Voor wie?
. Witt u uw lichamelijk prestatievermogen

verhogen ?

Witt u aktiever/sportiever bewegen?
Vindt u deskundige en intensieve
bege[eiding noodzakelijk?
Zoekt u dit in een geze[[ige, sociale

omgeving van kleine vaste groepen?

Dan biedt Medische Fitness u de mogelijkheid
om onder leiding van (sport)fysiotherapeuten
een verantwoorde oefenmethode te volgen, die

op uw persoon is afgestemd.

. U hebt een tif dje niet of zelfs nog nooit aan
sport gedaan.

. U sport weI regelmatig, maar vervalt steeds

weer in bepaalde klachten of blessures.
. U kunt uw werk of gewone dagelijkse

aktiviteiten niet zonder Iichametijke
problemen uitvoeren (mogetijk t.g.v. een

ziekte, een ongevaI of een operatie).
. U witt meer aktief bewegen of u wilt zich

gewoon fitter voe[en.

Kom dan trainen bij
Fysiotherapie Beljaart !

Hoe werken wii?
Voor u aan de trainingen begint, komt u bij ons

voor een uitgebreide test om uw bewegings- en

belastingsmogetijkheden te bepaten.
Aan de hand van het resultaat van de

test en uw wènsen maken wij een gericht
tra in ingsprog ra m ma.

U traint steeds in blokken van 12 trainingen.
Gedurende het eerste trainingsb[ok is z keer
per week trainen verpticht, waardoor een

verantwoorde opbouw van spierfunctie- en

conditie-verbetering p[aatsvi ndt. De tra in i ngen

dienen in een aaneengesloten periode van 7
weken te worden gevotgd. Daarna is t keer per

week trainen ook mogelijk.
Het werken in kteine groepen (8 tot maximaal
10 personen) verzekert u van een intensieve en
persoonlijke begeleiding.

Trainingsprogramma
De training start met een gezameIijke warming-
up, gevo[gd door stretching en (grond)

oefeningen. Hierbij Iigt eIke week het accent
op een ander deelgebied van het lichaam.
Hierna volgt een individueel programma wat
afgestemd is op de specifieke ktacht en wens
van de sporter. Accenten kunnen [iggen op het
verbeteren van:
. spie rfu nctie
. houdings/bewegingsgevoel
. [enigheid
. conditie
Er wordt gezamelijk afgestoten met een coo[ing
down.



Hoe doet u mee?
U metdt zich aan d.m.v. het inteveren van een

ingevutd inschrijfformulier, verkrilgbaar bii de

Praktijk aan Ktoosterpad :.3G.

U krijgt dan een vragenformulier om in te
vutten, dat dient ter beoordeting van uw
gezo nd heidstoesta nd.

Daarna wordt in overteg met u een afspraak
gemaakt voor de starttest en de trainingen.

Deelname aan de
Medische Fitness is voor

iedereen mogetiik !

Waar?
Fysiotherapie Betjaart beschikt over een ruime

oefenzaal met kracht en cardio-apparatuur. De

heren en dameskleedruimte is tevens voorzien

van een douche.
Medisch Centrum Beljaart,
Ktoosterpad t3G,

5r.04 lT Dongen. Tel. o16z - 314989.

Wanneer?
De trainingstijden ziin verdeeld over de hele

week, zowel overdag als 's avonds.

Wat kost het?
De kosten van de starttest en de trainingen
staan vermeld op het inschrijfformulier.

Medische Fitness
Het trainen of oefenen van mensen met een

aangepast medisch betastbaarheidsniveau is

afkomstig uit de revatidatie.

Er is een groep mensen waarvoor een

aangepaste training een drempelverlaging
geeft om weer te gaan sporten of bewegen in

het atgemeen.
Medische Fitness is daarom ingesprongen op

de vraag deze doetgroep te begeteiden, te

activeren en te corrigeren bil het hervatten van

activiteiten.

Fysiotherapie

Betiaart#

Ktoosterpad 13G . 5104 lT Dongen

Telefoon: o16z - lra989
e-ma i[: contact@fysiotherapiebetjaart. nI

www.fysiothe ra pie be [jaa rt. n I
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