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NEERITTER!
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INHOUD
NIEUWE  LOCATIE IN

NEERITTER

p.3

Wij opende op 1 juni 2022 onze nieuwe
locatie in Neeritter.  Fysiotherapie in

ieder dorp! 

NIEUWE EIGENARESSE

p.4

Vanaf 1 januari 2022 heeft Helwegen &
Peters Fysiotherapie een nieuwe mede-

eigenaar. Lees nu het interview!

ONCOLOGIE 
FYSIOTHERAPIE

p.8

Oncologie fysiotherapie, wat is het?
Fysiotherapeute Felice vertelt er alles

over.
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Neeritter

HELWEGEN & PETERS 
NEERITTER

WAAROM KIEST U VOOR HELWEGEN &
PETERS?
Wij geloven in de kracht van een team dat
werkt naar een doel: Uw doel! We
behandelen mensen sinds 1979; er zijn al
meer dan 18.000 mensen u voorgegaan!
Onze behandelingen zijn zoveel mogelijk
wetenschappelijk onderbouwd. Wij
houden de kwaliteit hoog met de
nieuwste inzichten

Zelfde adres,
andere naam

Vanaf 1 juni 2022 werd de fysiotherapie
praktijk van Godfried Colen in Neeritter
onderdeel van Helwegen & Peters
Fysiotherapie. Deze locatie is ondertussen
verbouwd naar de huisstijl van Helwegen &
Peters en ook hier wordt met de kwaliteit
behandeld die u van ons gewend bent!
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"JE BENT WIE JE
BENT EN DAT IS

GOED"

MANON
KEMP

DE NIEUWE MEDE-EIGENAAR 
VAN HELWEGEN & PETERS FYSIOTHERAPIE
Manon is reeds de nieuwe mede-eigenaar
geworden van Helwegen & Peters
Fysiotherapie. Ze is 46 jaren jong,
getrouwd, heeft twee kinderen en is
woonachtig in gemeente Maasgouw. 

Ook is ze al een lange tijd werkzaam
als fysiotherapeute. Ze is namelijk
afgestudeerd in 1998 als
fysiotherapeute. Daarbij heeft ze zich
in 2004 gespecialiseerd in
kinderfysiotherapie en in 2018 als
Oedeem therapeut.
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Naast haar specialisaties heeft zij over de
jaren heen nog een aantal cursussen gedaan
als toevoeging op haar specialisaties, zoals
de cursussen; schrijfmotoriek, babycoach,
zintuigelijke prikkelverwerking en aanmeten
therapeutische elastische kousen. Mocht u
meer informatie willen over het aanmeten
therapeutische elastische kousen dan kunt u
dit vinden op onze website:
https://www.helwegen-peters.nl/tek.html

In haar vrije tijd houdt Manon ervan om
sportief en vitaal bezig te zijn. Ze wandelt
daarom vaak en gaat ze me veel plezier op
wintersport. 

Vanaf 1 juni 2022 mag Manon zich mede-
eigenaar noemen van Helwegen & Peters
Fysiotherapie. Ze heeft er heel veel zin in
om deze nieuwe uitdaging samen met Jan en
het hele team aan te gaan.

Wat maakt volgens jou H&P zo bijzonder?

Volgens Manon is Helwegen & Peters
Fysiotherapie zo bijzonder omdat de
praktijken zeer toegankelijk zijn. Iedereen
kan terecht voor fysiotherapie en andere
specialisaties. 

Helwegen & Peters zoekt de
verbindingen tussen zorgverleners en
probeert iedere klant zo kwalitatief en
snel mogelijk te helpen. Hierdoor kan
er door de cliënt meer energie
gestuurd worden naar het
herstel/revalidatie proces. Ook is
hierbij fysiotherapie in eigen dorp
héél belangrijk. Daarom het streven
om in iedere dorpskern een Helwegen
& Peters fysiotherapie locatie te
hebben. 

Helwegen & Peters streeft ernaar om
zorg zo optimaal mogelijk te verlenen.
Manon zegt "Het is zó belangrijk om te
luisteren naar je klant!". Manon geeft
aan dat je cliënt pas echt kunt
behandelen wanneer je eerst naar de
cliënt luistert. Bij haar zowel als bij
Helwegen & Peters staat de cliënt
centraal!

Wat wil je de lezers meegeven over
vitaliteit?

Manon zegt "Leef gezond. Gezond leven
is genieten!" Verder geeft Manon aan
dat een gezonde leefstijl niet kan
worden opgedrongen, maar er moet
gekeken worden naar wat mogelijk is
in de uw eigen leefstijl. Doordat niet
iedereen hetzelfde is blijft het
maatwerk op het gebied van
beweging en voeding, maar er is zeker
veel mogelijk. Heeft uw vragen of
advies nodig dan kunt u altijd terecht
bij een van onze specialisten binnen
H&P Connect waarin veel disciplines
werkzaam zijn. 

"JE BENT WIE JE
BENT EN DAT IS

GOED"
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HELWEGEN & PETERS 
KELPEN - OLER

In de afgelopen jaren wordt de zorg meer
gecentraliseerd naar grote locaties,
waardoor het voor mensen vaak niet
mogelijk is om in eigen dorp naar een
fysiotherapeut te gaan. Wij geloven in ons
doel: Zorg in eigen dorp! Dit maakt
Helwegen & Peters Fysiotherapie dé
fysiotherapie praktijk in deze regio!

WIJ VIEREN ONS 
ÉÉN JAAR BESTAAN

Mei 2021 hebben wij onze locatie in het
dorp Kelpen - Oler mogen openen. Deze
'kleinere' locatie van Helwegen & Peters
Fysiotherapie draagt een grote
verantwoordelijkheid als het gaat om zorg
verlenen ook in de kleine kernen van  de
gemeente Leudal.
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FACEBOOK
Avond wandeling 

van St. Jozef.
Onze collega Sonny heeft de

warming up mogen verzorgen voor de

avondwandeling van St Jozef. Ook

hebben wij voor de minder mobiele

ouderen rolstoelen gehuurd zodat

ook zij konden deelnemen aan de

prachtige route door Wessem.

Sponsorloop van bassischool

de toermalijn 
Bewegen is belangrijk en al helemaal
als er geld kan worden ingezameld
voor het goede doel. Wij zijn super
trots op de kinderen van basisschool
de Toermalijn die meegelopen hebben
aan de sponsorloop. Daarom hebben wij

voor hen medailles gesponsord.
 

Voorjaarswandeling
9 april hebben wij een wandeling

gehouden om geld in te zamelen

voor de Chen___Si Foundation. Dit

goede doel besteed dit bedrag aan

de families en kinderen uit

Oekraïne die naar Maasgouw komen.

Graag willen wij iedereen bedanken

voor hun deelnamen!
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ONCOLOGIE FYSIOTHERAPIE
 Oncologische revalidatie kan een

groot deel van de mensen,

gediagnostiseerd met kanker

helpen. Er kan een

fysiotherapeutische indicatie zijn

in elk gedeelte van het

behandeltraject: van de diagnose –

behandeling – tot nazorg. De

behandeling is gebaseerd op de

hulpvraag, wat wilt men bereiken

of wat is de hulpvraag vanuit de

arts.

Felice is oncologiefysiotherapeute

bij Helwegen & Peters Fysiotherapie.

De oncologiefysiotherapeut is

gespecialiseerd in de oncologische

revalidatie. Deze revalidatie richt

zich op het behouden en of verbeteren

van de algemene kracht en conditie

van de cliënt. Dit kan zijn voor,

tijdens of na een operatie,

chemotherapie, bestralingen of andere

oncologische behandelingen.
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BIJ H&P
Afgestemd op uw hulpvraag en

persoonlijke doelstelling, werkt

u samen met de fysiotherapeut aan

het opbouwen/verbeteren van o.a.

uw energie, conditie, spierkracht

en mobiliteit om zo de deelname

aan de maatschappij en het

arbeidsproces te verbeteren.

Fysiotherapie bij oncologische
aandoeningen richt zich specifiek op
de fysieke problemen, beperkingen en
participatieproblemen bij mensen met
en na kanker. Deze problemen kunnen
het gevolg zijn van de aandoening
zelf of van de hiervoor ontvangen
medische behandeling(en). Hierbij
kunt u denken aan oedeem (een
ophoping van vocht), pijn,
verminderde mobiliteit en
vermoeidheid.
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KINDERFYSIOTHERAPIE
 De bekende omgeving zorgt voor een

veilige situatie waarbij er

tijdens de behandeling een zo

optimaal mogelijke sfeer is om te

oefenen. Veel voorkomende

problemen kunnen zijn; Overmatig

huilen, het hebben van een

voorkeurshouding, een scheef

hoofdje, overstrekken of het niet

behalen van mijlpalen.

Manon is kinder- en oedeem

fysiotherapeute bij Helwegen & Peters

Fysiotherapie. Zij mag met deze

specialisatie kinderen behandelen

vanaf de geboorte. Hierbij kijkt zij

niet alleen naar het kind, maar

coacht zij ook het hele gezin 
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BIJ H&P
Zo lang het kind zich niet goed

(genoeg) voelt zal het zich

minder snel ontwikkelen. Het

krijgen van inzicht in de

situatie is hierbij van belang.

Welke rol hebben ouders en de

baby in de huidige situatie

(gedrag - reactie) en wat kan er

veranderen om een zo optimaal

mogelijke omgeving te creëren

voor de ontwikkeling van het

kind.

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4

jaar worden behandeld in de speciaal

ingerichte kinderfysiotherapie

ruimte. Als u merkt dat uw kind vaak

struikelt of problemen heeft met

bijvoorbeeld rennen en klimmen kunt u

contact opnemen met onze

kinderfysiotherapeut. 

Zo lang het kind zich niet goed

(genoeg) voelt zal het zich minder

snel ontwikkelen. 
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BEKKENPIJN FYSIOTHERAPIE

 

Tijdens het behandeltraject zal

de focus worden gelegd op het

oefenen van spierpatronen en

gewrichtsbewegingen om deze goed

uit te balanceren. Dit wordt

aangevuld met houdings- en

bewegingsadviezen voor

dagelijkse activiteiten. Deze

actieve aanpak geeft je de

controle over jouw symptomen en

functie terug. Het uiteindelijke

doel is minder pijn tijdens het

uitvoeren van dagelijkse

activiteiten. Er is een klein

aantal behandeling nodig om het

programma goed aan te leren.

Romy is fysiotherapeute bij

Helwegen & Peters Fysiotherapie.

Zij heeft als specialisatie

bekkenpijn fysiotherapie. Vaak

ontstaat er bekkenpijn voor,

tijdens of na de zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap verweken

de banden die de botdelen van het

bekken bij elkaar houden. Als deze

banden te zwaar belast worden kan

dit pijn rond de bekkengewrichten

geven die weken of soms jaren aan

kan houden. Romy werkt met de

‘Röst Therapy’ behandelmethode.

Deze heeft een zeer hoog

succespercentage. Deze methode

bestaat uit oefeningen om de

spierpatronen en

gewrichtsbewegingen goed uit te

balanceren.
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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?



BEKKENPIJN FYSIOTHERAPIE HELWEGEN

HUNSEL KINDER MAASBRACHT

MANON MOTORISCH NEERITTER

OEDEEM ONCOLOGIE PANHEEL

PETERS PEUTER SCHRIJVEN

SPIERPATRONEN SYMPTOMEN THORN

VAARDIGHEDEN WESSEM ZUIGELING

ZWANGERSCHAP   
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Woorden

Heb jij alle woorden in de woordenlijst gevonden? Stuur een
kopie van jouw puzzel waarbij je alle woorden hebt gevonden

naar info@helwegen-peters.nl en maak kans op een één
maand gratis sporten bij Anytime Fitness Maasbracht &

Panheel
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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

Summer workout van Sonny
Anytime Fitness Workouts

Benen

Cardio

#

1

#

1
 

2

3

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

20

20

20

0.0

0.0

0.0

120.0

Sonny Idili

sonny.anytimefitness
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#

1
 

2

3

#

1
 

2

3

#

1
 

2

3

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.

Squat Jump

Forearm Plank

Incline Push-Up

20

20

20

20

20

20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

60.0

60.0

Borst

Benen

Pilates
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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.

#

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.

20

20

20

0.0

0.0

0.0

600.0

Walk

Alternating V-Up

Alternating Bridge

Cardio

Onderrug

Buikspieren



BEKIJK EERDER MAGAZINES
MAAK KENNIS MET ONS TEAM

SCAN DE QR-CODE

KRUCHTERSTRAAT 31A
6051CA MAASBRACHT

OOK IN HET WEEKEND OPEN

AFSPRAAK MAKEN:
0475-462266

INFO@HELWEGEN-PETERS.NL
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SCAN DE QR-CODE
om naar onze website te gaan!

WWW.HELWEGEN-PETERS.NL


