
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie ? 

Kijk op www.pietersbehandelpraktijk.nl  

of bel de balie van Pieters Behandel Praktijk 0174 – 744 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingsproducten Fysiotherapie 

 

 

 

 

 

Grote ballon 
Met de grote ballon zijn er veel oefeningen te doen. Zoals 
overtikken of overschoppen. Dit zorgt ervoor dat de 
coördinatie verbeterd in de handen en de benen.  
 

Zachte voetbal 
Extra zachte indoor voetbal, ideaal voor binnenshuis 
gebruik 

Elastische tape 
De tape moet worden aangelegd door een fysiotherapeut 
die een cursus medical taping heeft gevolgd. De tape 
kan onder andere helpen bij: schouder klachten, 
rugklachten, knie klachten, vochtafdrijving.  
 

Knijpkrachtbal 

Gebruikt voor vinger- en grijpoefeningen. 
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 Fietstrainer 
Met de fietstrainer traint u uw armen en benen. Ideaal 
om uw gewrichten soepel te houden.  

 

Dynaband voor benen 
Deze banden zijn gemakkelijk, snel en op verschillende 
manieren te gebruiken. 
De band is in verschillende sterktes beschikbaar zodat u 
kunt oefenen op het niveau wat bij u past. 

Medicinebal (verzwaarde bal) 
Deze bal is geschikt voor revalidatie en krachttraining. Deze 
bal is in verschillende zwaartes beschikbaar zodat u kunt 
trainen op het niveau wat bij u past. 
 

Haltergewicht 
Deze haltergewichten zijn compact met uitstekende 
grip. De haltergewichten zijn in verschillende zwaartes 
beschikbaar.  

 

Enkelgewicht 
Dit gewicht kan gebruikt worden als hand- en 
voetgewicht. Het materiaal is van stevig nylon met 
een handige klittenbandsluiting 
Het enkelgewicht is in verschillende zwaartes 
beschikbaar. 
 

Schouderkoord 
Het schouderkoord is erg geschikt voor training en 
revalidatie van de schouder, en wordt als hulpmiddel 
gebruikt voor het vergroten en onderhouden van de 
beweeglijkheid in de schouders en bovenrug 
(schouder mobilisatie), zoals bijvoorbeeld bij een 
frozen shoulder of andere bewegingsbeperkingen in 
de schouder.   
 

Balanskussen 
Voor balans-, coördinatie en warming-up van de 
enkel, knie en heup. Dit balans kussen is 
oppompbaar, en hierdoor eenvoudig in 
moeilijkheidsgraad in te stellen. 

 

Balansmat  
Deze mat is ideaal om bij minimale inspanningen, maximaal 
trainingseffect te behalen. De matten zijn ontworpen om zo 
efficiënt mogelijk te trainen en bevorderen daarnaast uw 
bloedsomloop, lichaamshouding, lichaamsbewustzijn, balans 
en uw geest.  
 
 

 
Luchtkussen 
Het luchtkussen  kan worden gebruikt om op te staan of 
zitten. Het luchtkussen helpt bij het trainen van balans, 
coördinatie, propriocepsis en kracht van de onderste 
extremiteit. 
 

Dynaband voor armen 

Wordt gebruikt voor weerstandtraining voor de armen. Deze 

band is in verschillende sterktes beschikbaar zodat u kunt 

trainen op het niveau wat bij u past 

http://www.mammoetsport.nl/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/3/03949_2.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik3aPpoMrNAhUEOxQKHcgHD4gQjRwIBw&url=http://www.gcastd.org/bc1609-theraband-quick-shopping&psig=AFQjCNFn3Be1j5XX_IyPLM03bFzmr7xRJA&ust=1467187313364419

