Fysioplus Rotterdam

Fysioplus Hazerswoude Dorp

Folkert Elsingastraat 5
3067 NW Rotterdam
Telefoon 010 - 455 79 01

Lindehof 29-31
2391 DK Hazerswoude-Dorp
Telefoon 0172 - 58 88 25

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Dagelijks van 7.30 - 18.00 uur
Donderdagavond tot 20.00 uur

Dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Medische Fitness

Medische Fitness

Maandag t/m donderdag
van 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Volgens rooster

| info@fysioplusrotterdam.nl | www.fysioplusrotterdam.nl |

| info@fysioplusrotterdam.nl | www.fysioplusrotterdam.nl |

Algemene informatie
Wilt u verantwoord bewegen of na een afgeronde fysiotherapiebehandeling zelfstandig verder werken aan uw herstel?
Fysioplus Rotterdam biedt u die mogelijkheid.
In ons medisch trainingscentrum kunt u onder begeleiding
van een fysiotherapeut diverse trainingsprogramma’s volgen.

Kleine groepen met optimale begeleiding
De medische fitness wordt gegeven in onze trainingszaal
in groepen van maximaal 10 personen. U traint na overleg
wekelijks in een groep of individueel op het moment dat u
het beste uitkomt. U kunt gebruik maken van de FitVibe, de
unieke trilplaat met ingebouwde trainingsprogramma’s.
In de trainingszaal is altijd een fysiotherapeut aanwezig. Die
begeleidt u met uw persoonlijk trainingsprogramma en bewaakt uw trainingsvoortgang.

Beweegprogramma’s
De door Fysioplus ontwikkelde bewegingsprogramma’s stemmen we af op uw individuele

Fysioplus Fittest en maatwerk

situatie, conditie en doelstellingen.

Bij Fysioplus wordt bij iedereen voorafgaand aan een bewe-

Er zijn speciale programma’s die gericht zijn op gewichtsreductie, osteoporose (botontkal-

gingsprogramma de Fysioplus Fittest afgenomen.

king), diabetes en verbeteren van de hart-en longcapaciteit.

Op basis van de testgegevens, uw trainingsdoel en uw wensen maken we het maatwerk bewegingsprogramma.

Fysioplus Focusweken
Enkele malen per jaar worden de Fysioplus Focusweken gehouden. Hierin staan gezond-

Gezondheidswinst en trainingsvoortgang

heidsthema’s centraal.

Door ons computerprogramma zijn wij in staat uw vorderingen te volgen en waar nodig uw trainingsprogramma bij te
stellen. Samen met u wordt op vastgestelde momenten uw
trainingsprogramma geëvalueerd. Dit gebeurt door u na een
trainingsperiode van 16 weken, tegen een geringe vergoeding, nogmaals te testen.
De evaluatie, hertest en uw eigen wensen zijn bepalend voor
de adviezen die u krijgt om uw bewegingsdoelstellingen zo
goed mogelijk te bereiken. Op die manier kunnen we uw

Fysioplus is HKZ-gecertificeerd en is aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF

gezondheidswinst optimaliseren.

Fysioplus Rotterdam is onderdeel van het Gezondheidscentrum Lage Land
Fysioplus Hazerswoude is onderdeel van het Gezondheidscentrum Lindehof

