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Al uw zorg onder één dak

De afgelopen weken zijn we ontzettend
druk geweest om de locatie perfect te
maken. In deze vestiging is een
behandelkamer te vinden én een ruime
oefenzaal die van alles is voorzien!
Echter blijft het hier niet bij. In oktober zal
er een nieuwe verbouwing plaatsvinden
en wordt de locatie nog verder
geoptimaliseerd.

Maak uw afspraak via:
0475 462266 (telefonisch).

info@helwegen-peters.nl (e-mail).
www.helwegen-peters.nl (online

afspraak).

Adres
Bruggerveld 6013 SV, Hunsel

Bruggerhof, eerste verdieping
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Danny Geraats

Innovatie binnen
Fysiotherapie

Onze fysiotherapeut Danny Geraats is dit jaar
begonnen aan zijn master in gezondheidsinnovatie.

Innovaties zijn ontzettend belangrijk om de
gezondheidszorg goed, toegankelijk en betaalbaar te
houden. Tijdens deze Master leert Danny hoe hij
innovatiekansen herkent en deze succesvol
implementeert. 

Voor het team van Helwegen & Peters Fysiotherapie
staat de mens centraal. Kwalitatief goede zorg en
persoonlijke aandacht zijn hierbij noodzakelijk. 

Om aan deze visie te blijven voldoen is verandering en innovatie nodig, dit is precies waar Danny zich
de komende jaren mee gaat bezig houden. Danny zal nog altijd werken als fysiotherapeut en staat
(net als zijn collega's) open om uw al ideëen te mogen ontvangen. 
"Alleen gaat het snel, samen komen we verder! Ik hoor graag hoe wij samen de fysiotherapie binnen
onze praktijk kunnen verbeteren. Zonder jullie vertrouwen zijn we nergens!"

Danny wil daarom u als cliënt vragen om altijd uw Qualiview enquête in te vullen. Deze krijgt u
toegestuurd wanneer u klaar bent met uw behandelingen bij een fysiotherapeut van Helwegen &
Peters Fysiotherapie.

Tot snel bij Helwegen & Peters Fysiotherapie.
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Facebook top 3
Veel van onze klanten volgen ons op
Facebook & Instagram.

Hierdoor blijven zij up-to-date met de
ontwikkelingen die zich afspelen binnen
Helwegen & Peters Fysiotherapie!

Maar voor u hebben wij onze top 3
posts in het magazine geplaatst!

Nummer 1: Onze nieuwe collega Tom
van den Heuvel! Hij zal ons team komen
versterken vanaf 23 augustus!

Nummer 2: Wij als Helwegen & Peters
Fysiotherapie steunen Nicky Pellaers bij
de Run for KiKa! Nicky probeert met
deze run zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor het goede doel KiKa. KiKa
werft fondsen voor vernieuwend
onderzoek en andere activiteiten op het
gebied van kinderkanker, gericht op
minder pijn tijdens behandelingen,
meer genezing en een hogere kwaliteit
van leven op latere leeftijd. Daarnaast
richt KiKa zich op het geven van
voorlichting over kinderkanker.

Nummer 3: 8 september was het 'dag
van de fysiotherapeut'. Wij zijn
uitermate trots op ons team en de
mogelijkheden die zij bieden voor onze
klanten! 
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Felice Rubberg

RAP REVALIDATIE

 

Felice Rubberg is reeds 10 jaar werkzaam als fysiotherapeute bij
Helwegen & Peters Fysiotherapie . Helwegen & Peters Fysiotherapie
werkt samen met RAP Revalidatie. Felice is de eerste medewerkster
van H&P Fysiotherapie die ook werkzaam is bij RAP Revalidatie. RAP
staat voor revalideren, activeren en participeren. 

RAP revalidatie is er voor mensen die als gevolg van een ziekte,
aandoening, onbegrepen lichamelijke klacht of door een ongeval
belemmerd worden in hun functioneren en daardoor niet optimaal
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Als u verwezen wordt naar RAP revalidatie, krijgt u in eerste instantie een afspraak bij één van de
revalidatieartsen of physician assistants. Deze bespreekt en bekijkt samen met u welke problemen
u ondervindt in uw functioneren. Hierbij is het belangrijk om samen een goed beeld te krijgen van
uw gezondheidssituatie, mogelijkheden en beperkingen, activiteitenpatroon en uw wensen. 
Samen met de revalidatie arts wordt gekeken welke disciplines voor u ingezet zullen worden. Naast
fysiotherapie kan dit zijn de ergotherapeut, psycholoog, logopedist en diëtist.
Om een behandeling bij RAP te starten, is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist voor
revalidatie. RAP Revalidatie neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak op de
locatie Maasbracht. 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met:
Helwegen & Peters                                                            Telefoon: 0475-46 22 66
Dr. Engelsoord 1 (2e verdieping)                                     E-mail: revalidatie@helwegen-peters.nl
6051 LE Maasbracht                                                         Website: www.helwegen-peters.nl

mailto:revalidatie@helwegen-peters.nl
https://www.helwegen-peters.nl/
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Sommige klachten hebben niet direct fysieke
behandelingen nodig. Deze klachten kunnen heel goed
met adviezen, informatie en specifieke oefeningen een
stuk beter worden of verholpen worden. Met het
nieuwe programma van Physitrack hebben wij de
mogelijkheid gekregen om u op afstand met bepaalde
klachten prima te helpen.

Physitrack is een beveiligd online programma dat
ontwikkeld is voor de coaching van u als cliënt om
informatie, oefeningen, adviezen en instructievideo`s
van de specialist zo dicht mogelijk bij de cliënt te
brengen zonder direct fysiek contact. Vaak wordt er
tijdens de behandeling veel informatie gegeven en
worden oefeningen besproken, maar als cliënt moet je
dit allemaal maar zien te onthouden. Physitrack bevat
nu een groot aanbod aan online instructiefilmpjes,
informatie, een doelenmonitor en een persoonlijk
online behandelplan. Physitrack blijft nieuwe oefen-
video's opnemen. 

Bent u niet in staat om naar een van onze locaties te
komen? Denk hierbij aan, geen vervoer, geen tijd, u
woont niet in de buurt of u bent weg voor uw werk. Al
onze therapeuten kunnen u online behandelen
wanneer uw klachten dit toelaten. 
Afspraak maken voor een online behandeling? Dit kan
door te bellen naar 0475-462266 of door een mail te
sturen naar info@helwegen-peters.nl.
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De woorden in de woordenlijst staan horizontaal en verticaal
verspreid in het diagram. De letters kunnen meer dan één keer

gebruikt worden. Vind jij alle woorden?



Voer deze training drie per week
per week uit met 1 rustdag
daartussen, volgens de
aangegeven intensiteit.

Equipment: Lichaamsgewicht

Warming-Up
Cardio

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1

2

3

4

5

6

• Met een warming-up bereid je je voor op oefeningen. Je
zorgt voor een betere doorbloeding van je spieren en
verhoogt het bewegingsbereik van je gewrichten.

• Kies voor een warming-up van 5 minuten. Begin op een
laag tempo en verhoog dit geleidelijk.

Split Squat
Benen

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1 10 0.0

2 10 0.0

3 10 0.0

1 - Ga rechtop staan met je ene been naar voren en je andere
been naar achteren, en je handen langs je lichaam.

2 - Zak richting de grond door je heupen en benen te buigen.
Leun licht naar voren met je gewicht op je voorste been.

3 - Zet je af met de voorste voet en keer terug naar de
beginpositie.

• Doe eerst alle oefeningen aan de ene kant voordat je aan de
andere kant begint.

Incline Push-Up
Borst

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1 10 0.0

2 10 0.0

3 10 0.0

1 - Steun op je tenen en handen, houd je armen gebogen
en zet je handen op een step of steun.

2 - Duw jezelf omhoog totdat je armen gestrekt zijn.

• Laat jezelf weer zakken naar de step of steun en herhaal
de oefening.

Side to Side
Benen

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1 10 0.0

2 10 0.0

3 10 0.0

1 - Ga rechtop staan met een voet op een step naast je en
je armen langs je lichaam.

2 - Zet af met je bovenste voet en zwaai met je armen
zodat je naar de andere kant van de step springt.

3 - Land aan de andere kant van de step met je andere
voet op de step.

• Herhaal de oefening en wissel steeds van voet.

Glute Bridge
Benen

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1 10 0.0

2 10 0.0

3 10 0.0

1 - Ga op je rug liggen met gebogen knieën en je voeten
plat op de grond. Houd je armen langs je lichaam.

2 - Til je heupen van de vloer en probeer een rechte lijn te
vormen van je heupen tot aan je schouders.

• Laat jezelf weer zakken en herhaal de oefening.

Sonny Idili

Lichaamsgewicht Kracht Training
Anytime Workouts
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https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4lmg00000o
https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4m9000002o
https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4lq000000c
https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4m7000003c
https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4m90000008


Modified Bench Dip
Triceps

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1 10 0.0

2 10 0.0

3 10 0.0

1 - Plaats je handen op een bank achter je en zet je
hakken op de grond. Zorg dat je benen gebogen zijn en je
armen gestrekt.

2 - Buig je armen en laat je lichaam naar beneden zakken.

3 - Duw jezelf omhoog om terug te keren naar de
beginpositie.

Front Bridge
Onderrug

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1 30.0

2 30.0

3 30.0

• Ga op je buik op de grond liggen met gestrekte benen
en je armen dicht bij je lichaam.

1 - Duw je lichaam omhoog met je tenen en onderarmen.

• Probeer je lichaam in een rechte lijn en je rug
recht/neutraal te houden.

• Hou kort vast, laat je weer zakken en herhaal de
oefening.

Side Bridge
Buikspieren

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1 30.0

2 30.0

3 30.0

1 - Ga op je zij liggen op een onderarm met gestrekte benen en je
voeten op elkaar.

2 - Duw je lichaam omhoog met je voeten en je onderarmen.

• Probeer je lichaam zo recht mogelijk te houden en zorg ervoor dat je
elleboog onder je schouder ligt.

• Hou vast, laat je dan weer zakken en herhaal de oefening.

• Doe eerst alle oefeningen aan de ene kant voordat je aan de andere
kant begint.

Cooling-Down
Cardio

# HERH GEWICHT TIJD NOTITIES

1

2

3

4

5

6

• Een cooling-down zorgt ervoor dat je hartstlag en je
temperatuur weer dalen en helpt bij het herstellen na je
work-out.

• Kies voor een cooling-down van 5 minuten op een
langzaam tempo, met gecontroleerde ademhaling.

Sonny Idili

Lichaamsgewicht Kracht Training
Anytime Workouts
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