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Onze praktijk biedt een aantal verschillende 
sport- en beweegprogramma’s aan waarbij u 
onder begeleiding van een fysiotherapeut of 
sportcoach kunt werken aan een actieve en 
gezonde leefstijl. We bieden meerdere groepen 
aan waardoor iedereen kan sporten binnen zijn 
eigen doelgroep.

Fysiofitness
U wilt graag sporten, maar u zou dit graag 
onder begeleiding willen doen omdat u bijvoor-
beeld klachten heeft, klachten heeft gehad of 
gewoon graag wat intensievere begeleiding 
heeft bij het sporten. 

Fysiofitness is een sportprogramma dat voor 
iedereen toegankelijk is. Zowel mensen met als 
zonder lichamelijke klachten kunnen hier aan 
deelnemen. In overleg met u wordt er door de 
begeleidend fysiotherapeut of sportcoach, in de 
zaal een programma op maat gemaakt. De eer-
ste lessen zullen zij u ook op weg helpen met 
alle oefeningen en het instellen van de appara-
tuur. De groepen waarin getraind wordt zullen 
uit maximaal 12 personen bestaan, zodat voor 
iedereen persoonlijk aandacht mogelijk is. Elke 
week wordt gekeken of het schema nog aansluit 
op uw kunnen en wensen. In totaal duurt een 
training 60 minuten. 

Seniorenfitness
Dit programma is speciaal gericht op de ouder 
wordende mens die graag 1 of 2 x per week 

verantwoord wil sporten. De groep bestaat uit 
maximaal 15 sporters. De training duurt even-
eens 60 minuten maar bestaat uit een circuit-
training waarbij om de vijf minuten gewisseld 
wordt van oefening. De warming-up en cooling 
down wordt gezamenlijk gedaan onder begelei-
ding van de fysiotherapeut of sportcoach. Om 
ook het sociale aspect niet te vergeten is er na 
de training de mogelijkheid tot het drinken van 
een kopje koffie of thee. 

Specifieke doelgroeptraining
Voor meer informatie over de volgende speci-
fieke doelgroeptrainingen verwijzen we u graag 
naar de betreffende folder. U kunt natuurlijk ook 
altijd meer informatie krijgen bij één van onze 
fysiotherapeuten of bij het secretariaat.

-Neurorevalidatie
-Fysiotherapie en oncologie
-DiabetesFit
-ObesitasFit
-Fitkids

Hoe kan ik starten?
Als u wilt starten met één van de beweegpro-
gramma’s, meldt u zich telefonisch of aan de 
balie bij het secretariaat. Zij plannen met u 
een intake bij één van de fysiotherapeuten of 
sportcoaches en zij bespreken met u op welke 
momenten u komt sporten.
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De intake
Om een goed beeld te krijgen van het aanvang-
sniveau wordt er een intake afgenomen. Hierin 
inventariseren we het huidige beweegniveau, 
de eventuele klachten die daarbij spelen en 
de doelen die u heeft. Daarna nemen we een 
aantal fysieke testen af. Zo krijgen we een goed 
beeld van uw fysieke gesteldheid en kunnen we 
daar een passend programma voor opstellen.
In overleg vindt er later in het programma een 
evaluatie plaats om zo de voortgang van het 
sporten in kaart te brengen.

Betaalt mijn zorgverzekeraar de kosten 
voor revalidatie?
Vaak worden de kosten van revalidatie geheel 
of gedeeltelijk vergoed via uw ziektekostenver-
zekering. Dit is afhankelijk van uw aanvullende 
verzekering. Als u wilt weten of u hiervoor in 
aanmerking komt, kunt u contact opnemen met 
ons. Als het niet vergoed wordt, betekent dit niet 
dat u niet deel kunt nemen aan het programma, 
alleen moet u het dan zelf bekostigen.

Wat hebt u nodig?
Behalve een gezonde dosis motivatie heeft u 
genoeg aan sportkleding, sportschoenen en 
een handdoek. Een flesje of bidon met water is 
eveneens aan te raden.

Wat kost het?
In onderstaand overzicht vindt u de kosten voor 
Fysiofitness en Seniorenfitness. In principe is dit 
altijd onder begeleiding. Wanneer u graag op 
andere tijden zonder begeleiding uit de voeten 
kunt gelden hiervoor andere tarieven.

Kosten voor beweegprogramma’s per maand

Begeleid sporten
Inschrijfgeld  € 0
Intake/evaluatie  € 19,50
 
Abonnement  1 x/week: € 29.50 
Abonnement 2 x/week: € 32.50
Abonnement  3 x/week: € 35.00

Hebt u nog vragen na het lezen van deze fol-
der? Stel ze dan gerust!

Vraag het aan één van onze fysiotherapeuten of 
bij het secretariaat aan de balie.

Hopelijk zien we U spoedig terug in onze oefen-
zaal en kunnen we een steentje bijdrage aan 
een gezonde en sportieve levensstijl.
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Voor meer informatie kunt ons bereiken op de volgende adressen:

locatie aalsterveld
zonnebloemveld 1
6641 ta Beuningen

024 675 01 37
aalsterveld@defysioo.nl

locatie toorop
tooropstraat 131

6521 nk Nijmegen
024 323 37 88

toorop@defysioo.nl

locatie voorzieningenhart 
de biezantijn
waterstraat 146
6541 tn Nijmegen
024 675 01 37
waterstraat@defysioo.nl

locatie ROC
campusbaan 6
6512 bt Nijmegen
06 319 315 31
roc@defysioo.nl

locatie marialaan
marialaan 352
6541 RR Nijmegen
024 350 34 30
marialaan@defysioo.nl


