
REVALIDATIE-
TRAINING 

EN 
 FYSIOGYM 

 

Voor wie is fysiogym bedoeld? 
 
Fysiogym richt zich met name op mensen met 
gewricht- of spierklachten, zoals rugklachten, 
schouderklachten, nekproblemen etc., maar ook 
mensen herstellend van een blessure of ouderen. 
Ook mensen die niet direct een fysiotherapeuti-
sche behandeling nodig hebben, maar hun be-
lastbaarheid willen of moeten verhogen hebben 
baat bij deze gym. 
 
Fysiogym is dus bedoeld voor o.a.: 

 mensen die na een fysiotherapeutische-
behandeling nog restklachten hebben 

 ter voorkoming van het opnieuw ontstaan 
van klachten 

 ter  bestrijding van stress 

 gericht op bepaalde doelgroepen, zoals 
ouderen. 
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Revalidatietraining 

en 

Fysiogym 

Wat is revalidatietraining? 
 
Revalidatietraining ook wel functionele training 
genoemd is een onderdeel van zowel de fysiothe-
rapie als sportfysiotherapie. Nadat een blessure 
of klacht hersteld is moet het lichaam opnieuw 
voorbereid worden om de dagelijkse activiteiten 
of sport weer aan te kunnen. Dit om terugkeer van 
dezelfde klacht te voorkomen. De oefenstof is 
dan specifiek gericht op de dagelijkse activiteiten 
van de patiënt of de sport die beoefend wordt. 
Alle oefeningen lijken dan ook veel op de bewegin-
gen die in werk of sport gemaakt moeten worden.   
 
Naast het terugbrengen van de geblesseerde pati-
ënt op zijn oude niveau, heeft revalidatietraining 
tot doel het verhogen van de fysieke belastbaar-
heid. De oefenstof is gericht op het verbeteren 
van mobiliteit, coördinatie, spierkracht en uithou-
dingsvermogen. Door het trainen van vaardigheden 
zoals die niet alleen in sport, maar ook in de thuis- 
en werksituatie voorkomen, maakt dat revalidatie-
training ook uitermate geschikt is in de herstelfa-
se na een operatie of ziekte.   
 
De praktijk beschikt over een trainingszaal met 
cardio- apparatuur (t.b.v. conditieverbetering) en 
krachttrainings– middelen. Om de training zo spe-
cifiek mogelijk te maken, wordt vooral met vrije 
gewichten gewerkt. 
 
Tevens kan een oefenschema op maat worden ge-
maakt. Deze wordt geprint zodat u ook zelf thuis 
kan werken aan een voorspoedig herstel. 
 
Revalidatietraining kan zowel individueel als in 
groepsverband uitgevoerd worden. 
 
 
Specifieke indicaties voor revalidatietraining zijn: 

 pre– en post- operatief 

 na een immobilisatieperiode, b.v. botbreu-
ken, enkelverzwikking, ziekte waarvoor 
bedrust nodig was 

 sportblessures 

 werk gerelateerde klachten, bijvoorbeeld 
‘muisarm’, rugklachten, nekklachten etc. 

 etc. 
 
Wat is "Fysiogym"? 
 
Fysiogym is een oefenvorm gericht op mensen met 
gewricht- of spierklachten met als doel het belast-
baarheidniveau  te verhogen. Fysiogym  kan daarom 
gezien worden als een vervolgtherapie voor mensen 
die een fysiotherapeutische behandeling hebben af-
gerond. Bij veel patiënten is er na een fysiotherapeu-
tische behandeling nog sprake van een verstoord 
evenwicht.  Misschien is de klacht wel verdwenen, 
maar er is een groot risico dat die terugkeert. Fysio-
gym bevordert het herstel van een goede balans tus-
sen belasting en belastbaarheid. 
 
De gym bestaat uit verschillende oefenvormen, met 
en zonder oefenmaterialen, ter verbetering van u 
algehele beweeglijkheid, kracht en uithoudingsver-
mogen. U werkt dus aan u algehele conditie, echter  
wel rekeninghoudend met u specifieke klachten en 
mogelijkheden. 
 
 
 
Er wordt in groepjes van maximaal 6 personen geoe-
fend gedurende een half uur, onder begeleiding van 
een fysiotherapeut. 
 
De eerste afspraak zal bestaan uit een "intake-
gesprek". Deze intake bestaat uit een vraaggesprek 
naar eventuele lichamelijke stoornissen en, indien 
nodig, zal er een onderzoek plaatsvinden. Dit onder-
zoek is er op gericht uw belastbaarheid vast te stel-
len. Naar aanleiding hiervan wordt u ingedeeld in, de 
voor u meest geschikte, oefengroep. 
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