
DORDRECHT – Samenwerkende fysiotherapiepraktijken bieden op verschillende locaties in gemeente Dordrecht, onder de naam ‘DrechtMax’, 
programma’s aan voor kwetsbare ouderen. De programma’s bestaan uit fitheids- en valpreventieprogramma’s. Het aanbieden van kracht- en 
conditietrainingen in een gezellige groep zal een positieve invloed hebben op de eenzaamheid en kwetsbaarheid.

De samenwerkende fysiotherapiepraktijken willen de komende jaren de eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen verminderen. Sport en be-
wegen kan als (preventief) middel ingezet worden om kwetsbaarheid te verminderen of, op lange termijn, te verhelpen. Ook worden er valpreventie-
programma’s aangeboden, waarbij de nadruk ligt op het trainen van balans, evenwicht en coördinatie. Bewegen bevordert de vitaliteit van ouderen 
en vermindert de kans op vallen. Doel van dit initiatief is om ouderen in gemeente Dordrecht zo lang mogelijk zelfstandig en op eigen kracht te laten 
deelnemen aan de maatschappij, kwetsbaarheid te verminderen en het valrisico te verkleinen.

Bent u 65 jaar of ouder, voelt u zich niet fit en/of loopt u risico om te vallen? Vindt u het fijn om hier in groepsverband iets aan te veranderen? Dan vindt 
u het wellicht gezellig om deel te nemen aan één van de fitheids- en/of valpreventieprogramma’s. Voor aanmelding of meer informatie over de tijden 
en prijzen kunt u contact opnemen met één van deze deelnemende fysiotherapiepraktijken. 

VALPREVENTIEPROGRAMMA’S 
VOOR 65-PLUSSERS

Fysiotherapie Schuilenburg 92, 3328 CL Dordrecht  Sterrenburg Start: Maandag 9 maart 2020
Schuilenburg 078-6177145     

Balanz Bamendaweg 36, 3319 GS Dordrecht  Dubbeldam Start: Maandag 9 maart 2020
Fysiotherapie 078-6163033   Stadspolders  

Crabbehoff Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP Dordrecht Crabbehoff Start: Donderdag 12 maart 2020
 078-6528783

VALPREVENTIE (10 BIJEENKOMSTEN)

‘Je leert
 zo te vallen 
dat je hoofd, 

armen en knieën beschermd zijn’
‘Ik ben

een stuk 
zekerder 

geworden’

‘Je wordt 
steeds 

handiger 
in vallen’

‘Ik vond
het leerzaam

en leuk’

Vitaliz i.s.m.  Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht  Staart Start: Woensdag 4 maart 2020 
De Merwelanden 078-6160202    

Kijk op Facebook / DrechtMax voor meer informatie

Het Parkhuis Bamendaweg 36, 3319 GS Dordrecht  Dubbeldam Start: Woensdag 4 maart 2020 
 078-6163033     

DATUM: MAANDAG 10 FEBRUARI 2020   AANVANG: 11:00 UUR   LOCATIE: DE MERWELANDEN 
DATUM: WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020 AANVANG: 13:00 UUR LOCATIE: BALANZ FYSIOTHERAPIE 
DATUM: DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 AANVANG: 14:00 UUR LOCATIE: DE GRAVENHORST

VOORLICHTINGS-
BIJEENKOMSTEN
PRAKTIJK ADRES WIJK VALPREVENTIE (WORDT DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS VERGOED)   


