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Al uw zorg onder één dak

FACEBOOK
Welkom Colin

Wij willen u voorstellen aan onze nieuwe stagiair.
"𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜, 𝑚𝑖𝑗𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑚 𝑖𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑛 𝐵𝑒𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠, 21 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑤𝑜𝑜𝑛 𝑖𝑛
𝑂𝑠𝑝𝑒𝑙. 𝐷𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑏𝑒𝑛 𝑖𝑘 𝑎𝑙𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑗 𝐻𝑒𝑙𝑤𝑒𝑔𝑒𝑛 &
𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑦𝑠𝑖𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑒 𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑎𝑠𝑏𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 𝑒𝑛 𝐼𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛.

 
𝑁𝑎𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑗 𝐻𝑒𝑙𝑤𝑒𝑔𝑒𝑛 & 𝑃𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑏𝑒𝑛 𝑖𝑘 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑧𝑎𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑗

2𝑅𝑒𝐹𝑜𝑐𝑢𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑖𝑛 𝑊𝑒𝑒𝑟𝑡. 
 

𝑍𝑒𝑙𝑓 𝑘𝑖𝑗𝑘 𝑖𝑘 𝑒𝑟𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑢𝑖𝑡 𝑜𝑚 𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑧𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒
𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑗 𝑧𝑖𝑗𝑛 𝑜𝑓 ℎ𝑎𝑎𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛

ℎ𝑒𝑙𝑝𝑒𝑛."

Oncologische revalidatie 
De Vrije Universiteit Amsterdam & de Radboud
Universiteit onderzoeken samen "Klachten na

kanker". Het onderzoek vergelijkt een groep mensen
die alleen vragenlijsten beantwoorden en een groep
die naast vragenlijsten ook met fysiotherapie,
voeding en psychologie aan de slag gaan. Op dit

moment is het onderzoek nog in volle gang.
Mevrouw op de foto is voor dit onderzoek benaderd
en is samen met Felice begonnen aan het opbouwen
van haar conditie en kracht. Inmiddels heeft zij
voldoende energie en kracht om de oefeningen thuis

uit te voeren i.c.m. lange wandelingen maken
 

Spier & Pees 
Expertise Centrum Limburg

Shockwave is een wetenschappelijk effectieve manier
om chronische peesklachten te behandelen. Door

middel van krachtige schokgolven wordt het
peesweefsel aangezet om te kunnen herstellen.
Shockwave-therapie wordt bij H&P onder andere

ingezet bij patiënten met chronische peesklachten.
Dit wordt bij H&P gecombineerd met gerichte
oefentherapie om een optimaal herstel te

bewerkstelligen.
 



Sport Fysiotherapie
 

Hij begeleidt en adviseert sporters
van elk niveau die hun sport willen
beoefenen: van beginner tot
professionele (top)sporter.

Last van uw gewrichten, spieren of
pezen tijdens of naast het sporten?
Neem eens contact op met H&P
Fysiotherapie voor een afspraak.

Sportfysiotherapie is een specialisatie
binnen de fysiotherapie. De
sportfysiotherapeut behandelt cliënten
die na ziekte of (sport)blessures weer
aan het werk willen en/of weer willen
sporten. Daarnaast richt de
sportfysiotherapeut zich op preventie,
voorlichting/advies om optimaal te
bewegen en het verbeteren van
sportprestaties. Hierbij kunt u denken
aan klachten die voortkomen uit alle
sporten of fysiek zware beroepen. 



Al uw zorg onder één dak

bij H&P
Om de kwaliteit van behandelen te
vergroten kunnen alle sportfysiotherapie
cliënten één maand bij Anytime Fitness
als aanvulling van hun behandelplan aan
de slag. Dit onder begeleiding van de
sportfysiotherapeut en fitness trainer.
De combinatie van oefentherapie en
zelfstandig trainen maakt de kans op
terugkerende klachten kleiner!

Onze sportfysiotherapeut Stan werkt met
producten van 'Ultimate instability'. Hij
maakt hierbij veel gebruik van externe
verstoringen zoals verschillende
ondergronden, elastieken, een aquavest,
aquabal of aquabag om het lichaam zo
krachtig en stabiel mogelijk te maken
onder allerlei omstandigheden op ieders
niveau. Deze oefentherapie wordt gedaan
in de trainingsruimte van Anytime Fitness
Maasbracht.

 



Manueel therapie
 

De manueel therapeut maakt gebruik
van complexe manuele vaardigheden
voor het diagnosticeren en
behandelen van functiestoornissen
van gewrichten van de wervelkolom en
de extremiteiten, zoals segmentaal
bewegingsfunctieonderzoek van de
wervelkolom, specifieke
gewrichtsmobilisaties en ‘high
velocity thrust’ technieken
(manipulaties; in de volksmond
‘kraken’)

Pim den Bleijker is reeds 6 jaar werkzaam
als fysiotherapeut bij Helwegen & Peters
Fysiotherapie . Helwegen & Peters
Fysiotherapie biedt al 35 jaar manueel
therapie aan. Pim versterkt het
manueeltherapeuten team al 2 jaar.  De
manueel therapeut is gespecialiseerd in
wervelkolom gerelateerde aandoeningen.
Hierbij kunt u denken aan lage
rugklachten, nekklachten,
hoofdpijnklachten, uitstraling van
klachten naar ledematen etc.



Al uw zorg onder één dak

bij H&P
Een recente systematic review uit 2020
toont aan dat manuele therapie in
combinatie met een oefenprogramma een
goede behandeloptie is voor mensen met
nekklachten en/of lage rugklachten.
Daarom bieden wij iedere manueel therapie
cliënt de mogelijkheid aan om één maand
vrijblijvend te trainen bij Anytime
Fitness. 



Al uw zorg onder één dak

Eind 2021 hebben wij onze

fysiotherapie locatie in Hunsel

verbouwd. De locatie heeft een extra

behandelruimte erbij gekregen en de

oefenzaal een andere inrichting. Deze

is zo ingedeeld dat de oefenzaal

optimaal gebruikt kan worden voor

oefentherapie als toevoeging aan en

uitbreiding van behandeling.

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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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?



Deze training heeft als doel het verstevigen van banden, pezen

en spieren. Voor deze training heb je geen spullen nodig!

Super handig voor wanneer je niet in de buurt bent van een

Anytime Fitness.

Equipment: Lichaamsgewicht

Thuis Workout door Sonny Idili
Anytime Workouts
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Benen

Cardio
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HERHGEWICHT

HERHGEWICHT

TIJD

TIJD

NOTITIES

NOTITIES

• Ren op de plaats en zwaai met je armen langs je zij.
• Zwaai je handen tot op borsthoogte voor je en weer omlaag
naar je heupen.

1 - Sta rechtop met je armen langs je lichaam en je voeten op schouderbreedte 
uit elkaar.
2 - Zak omlaag door je heupen en knieën te buigen. Til je armen voor je op en
houd je rug recht.
3 - Ga weer rechtop staan en laat je armen zakken naar de beginpositie.

Squat

Jog In Place
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120.0

Sonny Idili

sonny.anytimefitness
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HERHGEWICHT

HERHGEWICHT

HERHGEWICHT

TIJD

TIJD

TIJD

NOTITIES

NOTITIES

NOTITIES

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.

• Ga op je buik op een mat liggen. Houd je benen recht en je gebogen armen 
tegen je lichaam aan.
• Duw jezelf omhoog tot je gewicht op je tenen en onderarmen rust en houd je
lichaam even zo.
• Houd je rug recht en je hoofd iets omhoog. Kijk naar voren.

• Ga rechtop staan met je armen langs je lichaam.
1 - Buig je heupen en knieën in een lichte squathouding en leun met je bovenlijf
licht naar voren.
2 - Zet af met je voeten en spring recht omhoog.
3 - Land licht gehurkt en herhaal de oefening.

Thuis Workout door Sonny Idili
Anytime Workouts
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Squat Jump

Forearm Plank

Incline Push-Up
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Sonny Idili

Borst

Benen

Pilates



1 - Ga op je rug liggen met gestrekte benen. Houd je armen gestrekt boven je hoofd. 
2 - Til één been recht omhoog en til tegelijkertijd je bovenlijf van de grond. Strek de
tegenovergestelde hand naar je voet. Houd zowel je arm als je been gestrekt.
• Laat je arm en been zakken en herhaal met de tegenovergestelde arm en het
tegenovergestelde been.
• Herhaal de oefening aan een kant en doe vervolgens de andere kant. Wissel bij
iedere herhaling van kant.
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1
 

2

3

#

1

HERHGEWICHT

HERHGEWICHT

TIJD

TIJD

NOTITIES

NOTITIES

• Steun op je tenen en je handen en zorg dat je armen gestrekt zijn.
1 - Til een arm en het tegenovergestelde been van de grond. Houd beide
gestrekt.
• Probeer je lichaam in een rechte lijn en je rug recht/neutraal te houden.
2 - Houd vast en laat jezelf weer naar de grond zakken. Herhaal de oefening
met je anderen arm en been.
• Wissel bij iedere herhaling van kant.

#HERHGEWICHTTIJDNOTITIES

1200.0

2200.0

3200.0

• Loop rechtop en zwaai rustig met je armen langs je lichaam.
• Til je voet volledig van de grond bij iedere stap en zet eerst je hak op de grond
voordat je je voet afwikkelt naar je teen toe.

Thuis Workout door Sonny Idili
Anytime Workouts
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Walk

Alternating V-Up

Alternating Bridge

Sonny Idili

Cardio

Onderrug

Buikspieren


