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Vestigingen

In deze folder treft u de verschillende programma’s aan die 

wij u kunnen bieden.

De programma’s FIT-totaal, CIRCUIT-fit, PLUS-fit worden 

gegeven door een sportinstructrice. Alle andere groepen 

zijn onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Ontspannen
Een cursus voor mensen die een betere balans zoeken 

tussen spannen en ontspannen.  Voor ieder die al ervaart 

dat het (drukke) leven klachten oplevert en ook voor de 

mensen die graag  technieken willen leren om negatieve 

stress  te voorkomen.

KIDS-fysio
Een trainingsprogramma voor kinderen van ongeveer 

8-12 jaar, met zeer uiteenlopende klachten of aandoenin-

gen.



AQUA-fysio
Onder begeleiding van een fysiotherapeut en sportinstruc-

trice wordt in water van 29 °C geoefend in groepen van 

circa 15 personen.

PRET-fysio
PRET-fysio staat voor preventieve training onder begelei-

ding van een fysiotherapeut. 

Pret staat ook voor plezier in bewegen. De training wordt 

afgestemd op de doelen die u graag wilt bereiken en kan 

bijvoorbeeld bestaan uit verbeteren van conditie maar ook 

van spierkracht en/of uithoudingsvermogen.

DIABETES-fysio
Een individueel trainingsprogramma voor mensen met 

diabetes type 1 of 2 (suikerziekte). Er wordt getraind in een 

groep van ca. 6 personen onder deskundige begeleiding 

van een fysiotherapeut.

BALANS-fysio
Een individueel trainingsprogramma voor mensen die 

hun spierkracht en conditie willen vergroten na een on-

cologische ingreep. Er wordt getraind in een groep van 

maximaal 6 personen onder deskundige begeleiding van 

een gespecialiseerde fysiotherapeut.

COPD-fysio
Een trainingsprogramma voor mensen met COPD. COPD 

is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en long-

emfyseem. Er wordt getraind in kleine groepjes onder 

begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.
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PLUS-fi t
PLUS-fi t is voor ouderen die graag hun kwaliteit van leven 

willen verbeteren en de valkans willen verkleinen. Er wordt 

getraind in een groep van maximaal 8 personen. 

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het algehele 

uithoudingsvermogen, beweeglijkheid en spierkracht van 

benen, armen en romp. 

Daarnaast zijn het beleven van plezier in bewegen en het 

leggen of onderhouden van sociale contacten belangrijke 

aspecten binnen het trainingsprogramma. 

CIRCUIT-fi t
In circuitvorm wordt getraind door cardio- en kracht-

oefeningen af te wisselen in een bepaald tijdsbestek. 

Bij CIRCUIT-fi t staat het trainen op tijd centraal in plaats van 

het trainen op herhalingen.

FIT-totaal
Een bewegingsprogramma op muziek voor iedereen, on-

der begeleiding van een sportinstructrice. Groepsgrootte 

is maximaal 10 personen. Tijdens de training wordt gebruik 

gemaakt van oefenmaterialen, zoals steps, elastische ban-

den, gewichten, ballen.

Bedrijfs-fi tness
Lichamelijke klachten op het werk komen dagelijks voor. 

Soms zijn ze het gevolg van zwaar werk, repeterende han-

delingen of langdurig eenzelfde houding aannemen. Maar 

ook door verkeerd lichaamsgebruik, werkplekinrichting 

of te snelle hervatting van het werk na ziekte of blessures. 

Lichamelijke klachten leiden tot kostbaar verzuim. Samen 

met Fysiotherapie Menterwolde kunt u met uw collega’s 

dit probleem aanpakken.

Onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt er 

kracht– en cardiotraining gegeven aan groepen van circa 

8 personen.   

FIT for 2
Een trainingsprogramma voor zwangere vrouwen die 

tijdens hun zwangerschap lekker en verantwoord willen 

blijven bewegen zodat ze zo fi t mogelijk de bevalling in 

gaan.


