Hentzepeter Fysiotherapie

Fysiotherapie & Trainingscentrum

Fysiotherapie – Bekkenfysiotherapie -Geriatriefysiotherapie

Wij bieden gespecialiseerde fysiotherapie en verzorgen daarnaast diverse
trainingen als aanvulling op de therapie of als los beweegprogramma:

Welkom

Hentzepeter Fysiotherapie is een jonge fysiotherapiepraktijk met ruim 40 jaar
oude wortels in de Bommelerwaard. We hebben locaties in Zaltbommel en
Gameren. Elke praktijk heeft een oefenzaal en meerdere behandelkamers.

Fysiotherapie

Helpt bij houding- en bewegingsklachten en bij klachten aan spieren,
kapsels, banden en gewrichten zoals aan de wervelkolom. Ook na een
(sport)blessure, botbreuk, verstuiking of spierletsel. Tevens bij neurologische
of chronische klachten, reumatische aandoeningen en hart/longklachten.
TRAINING: MEDISCHE FITNESS - BOMMELFIT - PERSONAL TRAINING

Bekkenfysiotherapie

Ons team

Bij klachten (bij m/v) van lage rug en bekken, bekkenbodem en de lage
buikorganen: bekkenpijn, urineverlies, veel blaasontstekingen, plasklachten,
verzakkingsklachten, obstipatie of fecaal verlies, prostaatpijn of pijn bij
vrijen. Ook geschikt voor kinderen met plas- en poepklachten of buikpijnen.
TRAINING: ZWANGERFIT - MAMAFIT - LADIES ONLY

Als team hebben we u veel te bieden! Naast FYSIOTHERAPIE bieden wij de
erkende specialisaties BEKKENFYSIOTHERAPIE en GERIATRIEFYSIOTHERAPIE.
Tevens zijn we deskundig in therapie bij REUMATISCHE KLACHTEN. Uniek is
ook ons team van fysiotherapeuten en CIOS-beweegtherapeuten samen.

Van jong tot oud!

Met elkaar verzorgen wij fysiotherapie en diverse afgestemde trainingen
voor jong én oud! Iedereen kan meedoen aan onze trainingen, ongeacht
leeftijd of beperking. We trainen in onze oefenzaal of buiten. We hebben
oog voor maatschappelijke thema’s en verzorgen sociale evenementen.
Voor JONGEREN sponsoren we de MHC Bommelerwaard, voor ouderen
organiseren we jaarlijks onze SENIOREN SPORTDAG.

Geriatriefysiotherapie

Specifiek voor kwetsbare ouderen die vanwege hun (hoge) leeftijd te
maken kunnen hebben met complexe gezondheidsproblemen. Bij klachten
van stijfheid, bewegingsangst, klachten na beroerte, bij dementie of bij
neurologische klachten. Mét aandacht voor valpreventie en valangst.
TRAINING: SENIORENFIT - VALPREVENTIE - SENIOREN SPORTDAG

Reumatische klachten - Fyranet

Hoogwaardige fysiotherapeutische zorg bij reumatische aandoeningen
zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew, artritis psoriatica, artrose
en fybromyalgie. Wij zijn lid van Fyranet noordoost Brabant.
TRAINING: CONDITIETRAINING - MEDISCHE FITNESS
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Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Geriatriefysiotherapie
Therapie bij reuma

Training

Medische fitness - BommelFit - Individueel
ZwangerFit - MamaFit - Ladies Only
SeniorenFit - Valpreventie
Conditietraining

Contact
Zaltbommel
Gameren

Vergtweg 18
Ridderhof 7

Tel
Mail

(0418) 514841
praktijk@fysiobommelerwaard.nl

Website
Facebook

www.fysiobommelerwaard.nl
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Sponsor

Wij zijn sponsor van hockeyteam Heren I van MHC Bommelerwaard.

Zorgcentrum ‘t Slot

Wij verzorgen tevens (geriatrie)fysiotherapie op maat in ’t Slot in Gameren.

Lid van / samenwerking met

KNGF - NVFB - NVFG - Fysiowaard - Bekkenbodemnetwerk - Geriatrienetwerk
Fyranet - Buurtzorg - STMR - Centrum Jeugd & Gezin - B’waard Beweegt
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