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Beweeg je FIT bij Hersenletsel! 
 

Patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland start in samenwerking met Praktijk de Wiel in 

Leerdam in het najaar met fitness/beweegactiviteiten voor getroffenen van Niet-aangeboren Hersenletsel. 

De training wordt gegeven door een fysiotherapeut en een WMO-indicatie is niet nodig. 

 

De trainingen zullen gericht zijn op verbetering van spierkracht, conditie, coördinatie en stabiliteit en zijn 

gevarieerd; fitness, balactiviteiten, losse oefeningen, grondoefeningen, evenwicht, sport en spel, enz. 

Hierbij wordt constant rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van de deelnemer. Het sociale 

aspect is ook een belangrijk onderdeel van de trainingen.  

 

De trainingen worden gegeven in de oefenzaal van Praktijk de Wiel in Gezondheidscentrum Schaiksehof. 

De ruime zaal bevat de volgende attributen: loopband, roeier, crosstrainer, fiets, pully en allerlei losse 

oefenmaterialen. Er zijn mogelijkheden om samen te werken met de sportschool Family Fit Muslu; 

gevestigd boven Gezondheidscentrum Schaiksehof in Leerdam. 

 

De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers, de duur van een les is 60 minuten. Dagdeel en tijd van de 

training is nog niet bekend en mede afhankelijk van de wensen van de deelnemers. 

 

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats van 30 minuten met een fysiotherapeut. Tijdens dit 

gesprek vertelt de deelnemer in het kort de oorzaak van het niet-aangeboren hersenletsel, zijn/haar visie 

op de eigen mogelijkheden, beperkingen, belastbaarheid en het doel en/of de reden om te gaan trainen. 

Tevens worden enkele testen gedaan zoals bv enkele functionaliteitstesten en een conditietest om het 

beginniveau te bepalen. 

 

Na het intakegesprek krijgt de deelnemer 4 individuele behandelingen van 30 minuten. De fysiotherapeut 

en de deelnemer krijgen dan inzicht in de mogelijkheden, beperkingen, de belastbaarheid en welke 

begeleiding/ondersteuning tijdens de fitness noodzakelijk c.q. gewenst is. Deze 4 behandelingen worden 

vergoed door de ziektekostenverzekeraar. 

 

De kosten zijn € 130 per kwartaal. Indien de kosten een probleem zijn om aan de training deel te nemen, 

dan kunnen de financiële mogelijkheden tijdens het intakegesprek worden besproken. 

 

Voor informatie en aanmelden: 

Praktijk de Wiel      Stg. Hersenletsel.nl Zuid-Holland 

Colette van Gameren      Lies Bonsang 

Telefoon: 0345-641535     Telefoon: 06-15091924 

Email: administratie@gcdewiel.nl    Email: LiesBonsang@kpnmail.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Lies Bonsang en Colette van Gameren 
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