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Paramedische Individueel gecontroleerde Training (PIT)

Paramedische
Individueel gecontroleerde
Training (PIT)
BROUWERS
FYSIOTHERAPIE

THERAPIE

FYSIO

PIT

PIT
-

INDIVIDUEEL GECONTROLEERD
A an de hand van een lijs t zullen we uw pers oonlijke res ultaten bijhouden. U w
conditieverbetering wordt daardoor duidelijk weergegeven. Verder worden de
oefeningen aangepas t aan uw eventuele beperkingen en conditieniveau. E r is
verder de m ogelijkheid om , indien u dit wens t, op afs praak, tus s endoor een
fiets conditieproef af te leggen om zo uw exacte condities core te bepalen.

PARAMEDISCH
Des kundige en profes s ionele begeleiding bij een dergelijke aanpak is een
vereis te. De PIT-trainers zijn dan ook uits luitend fys iotherapeuten m et
ervaring in revalidatie en s portbegeleiding.

PIT is dus ges chikt voor m ens en m et zeer uiteenlopende klachten enlof
ziekten of s pecifieke trainings wens en. B ijvoorbeeld m ens en m et rugklachten,
die door de fys io- of oefentherapeut zijn behandeld en hun activiteitenniveau
verder willen verhogen. M aar ook als u een operatie hebt ondergaan of een
kniebles s ure hebt gehad, kunt u m et behulp van PIT trainen.
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De trainingen worden gegeven in de oefenruim tes van fys iotherapiepraktijk
B rouwers .

WAAR?

U brengt uw norm ale s portkleding m ee. Denk wel aan s chone s ports choenen.
B reng ook een handdoek m ee om te gebruiken tijdens de trainingen.

WAT NEEMT U MEE?

E en training duurt ca. één uur. De groepen zullen uit m ax. 8 pers . bes taan.

In blokken van 10 trainingen wordt er gewerkt aan uw kracht, lenigheid en
uithoudings verm ogen d.m .v. vers chillende trainings vorm en, waarbij
individueel aangepas te oefeningen worden afgewis s eld m et oefeningen in
o.a. circuitvorm . N a een algem ene warm ing-up m et o.a. rek- en s trekoefeningen (evt. op m uziek) worden tal van oefeningen uitgevoerd. A lle
belangrijke s piergroepen (rugs pieren, buiks pieren, etc.) worden vers terkt, de
lenigheid van de gewrichten wordt vergroot en het algem ene uithoudings verm ogen (hart en longen) zal verbeteren. Verder wordt er aandacht bes teed
aan houdings verbetering. Ter afs luiting zal nog gezam enlijk een coolingdown
gedaan worden m et rek- en onts pannings oefeningen.
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TRAINING

U w (para)m edis che behandeling is beëindigd en uw arts of therapeut
advis eert u om m eer te gaan bewegen of s porten;
Door problem en m et uw bewegings apparaat, of een s lechte algem ene
conditie, hebt u m oeite om uw werk, s port of hobby uit te oefenen;
U twijfelt aan uw fys ieke m ogelijkheden, en wilt daarom
des kundige begeleiding;
U wilt een conditietraining toeges neden op uw s port.

t

BEWEGEN
TUSSEN
BEPERKING
EN HERSTEL

VOOR WIE IS DE TRAINING VNL. BEDOELD?
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