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Informatiepakket Medische Fitness 

 

 

Beste heer/mevrouw, 

 Hartelijk dank voor uw interesse in Medische Fitness bij Praktijk DEEN. Hierbij het 

informatiepakket voor Medische Fitness. Als u besluit om Medische Fitness te gaan doen, 

kunt u een afspraak maken voor de intake. Voor eventuele vragen kunt u ons bellen of 

langskomen. 

Neem voor het eerste gesprek het volgende mee: 

• De ingevulde intakeformulier en het ingevulde inschrijfformulier.  

• Sportkleding (makkelijk zittende kleding), sportschoenen en een handdoek. 

Tijdens de medische fitness wordt u professioneel begeleid door onze fysiotherapeuten. 

Samen met een fysiotherapeut worden uw doelen in kaart gebracht en wordt er gekeken 

naar uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheid. De eerste afspraak zal bestaan 

uit een intakegesprek en het afnemen van een aantal testen. Aan de hand van deze testen, 

worden uw fitheid en conditie bepaald. Na drie maanden (en vervolgens ieder half jaar) 

worden deze testen opnieuw afgenomen zodat u uw voortgang nauwkeurig kan volgen.  

In overleg met de fysiotherapeut wordt er gekeken naar een dag en tijd die u schikt om te 

trainen. In de eerste periode krijgt u de hulp die nodig is om vertrouwd te worden met de 

fitness en de groep.  

Graag tot ziens! 

Praktijk DEEN. 

 

Meijerslaan 258, 2105 PG Heemstede, 023-5293919 

Händellaan 2A, 2102 CW Heemstede, 023-5285677 
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Praktijk DEEN. 
Praktijk DEEN. is een modern, gespecialiseerd centrum voor fysiotherapie, sportfysio- en manuele therapie en 

is toegankelijk voor iedereen met klachten aan het bewegingsapparaat. Het richt zich op de regio Zuid 

Kennemerland met Heemstede als centrum.  

Praktijk DEEN. biedt sinds 2004 Medische Fitness aan op de locatie op de Meijerslaan en sinds 2010 in het 

Spaarne Gasthuis Heemstede. In een ruime fitnesszaal wordt hier zes dagen per week op meerdere tijdstippen 

actief en op een verantwoorde manier gewerkt aan de gezondheid.  

Medische Fitness 
Wilt u graag actief zijn? Wilt u na een operatie of een trauma uw activiteiten weer oppakken die u voorheen 

ook deed? Was u onder behandeling en wilt u met meer zelfstandigheid onder deskundige begeleiding verder 

trainen? Wanneer u hulp nodig heeft om dit op een verantwoorde wijze te doen, dan zou Medische Fitness 

iets voor u kunnen zijn.  

U sport één of twee keer in de week één uur in een vaste groep van maximaal 10 mensen onder begeleiding 

van een vaste en ervaren fysiotherapeut.  

Meerwaarde Medische Fitness 
De begeleidende fysiotherapeut is specialist in het bewegend functioneren van het menselijk lichaam. De 

kennis van aandoeningen en het menselijk lichaam van de therapeuten bieden een waardevolle extra boven 

de begeleiding bij een regulier fitnesscentrum.  

U krijgt een persoonlijk trainingsschema en daardoor een gerichte training om aan uw hulpvraag te voldoen. 

Uw begeleider houdt samen met u, uw voortgang in de gaten. Zo kan de training worden bijgesteld als dat 

nodig blijkt. 

Op de locaties wordt gewerkt met moderne apparatuur van LifeFitness. Er is een breed scala aan 

krachtapparatuur en geavanceerde cardioapparatuur. Verschillende trainingsprogramma’s op deze apparaten 

bieden voor iedereen een uitdaging. Alle apparatuur is eenvoudig en nauwkeurig in te stellen, wat het mogelijk 

maakt om voor iedereen op een goed niveau te werken aan de gezondheid. 

Plezier in bewegen 
De deelnemers van de huidige Medische Fitness kunnen beamen dat u op deze manier weer plezier krijgt in 

bewegen. Dit motiveert en leidt tot betere trainingseffecten.  

Wilt u meer informatie over Praktijk DEEN. en Medische Fitness? U kunt ons van maandag t/m vrijdag 

telefonisch bereiken  onder nummer 023 – 5293919. Het is natuurlijk ook mogelijk om even binnen te lopen 

aan de Meijerslaan 258 of in het Spaarne Gasthuis (Händellaan) in Heemstede, op de eerste etage. 

Bekijk ook onze website: www.PraktijkDEEN.nl 

 

Wij verwelkomen u graag! 
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Intakeformulier 
Naam:  Geslacht: M/V 

Geboortedatum:    

Telefoonnummer:    

Huisarts:    

Beroep:  Sport/hobby:  

1.  Heeft u momenteel klachten over uw gezondheid?  
Zo ja, welke? 

O ja O nee 

    

2.  Bent u nu onder behandeling of onder controle van uw huisarts of 
specialist? 
Zo ja, waarvoor? 

O ja O nee 

    

3.  Heeft u één van de volgende aandoeningen (gehad)?   
 • Neurologische aandoening O ja O nee 

 • Longaandoening O ja O nee 

 • Epilepsie O ja O nee 

 • Suikerziekte  O ja O nee 

 • Hartaandoening  O ja O nee 

    
4.  Heeft u wel eens last van:   

 • Hartkloppingen? O ja O nee 

 • Onregelmatige hartslag? O ja O nee 

 • Overslaan van het hart? O ja O nee 

 • Hoofdpijn? O ja O nee 

 • Kortademigheid? O ja O nee 

 • Duizeligheid? O ja O nee 

    
5.  Gebruikt u nu medicijnen? 

Zo ja, welke en waarvoor?  
O ja O nee 

    

6.  Heeft u last van langdurige vermoeidheidsklachten? O ja O nee 
7.  Heeft u wel eens een operatie ondergaan? 

Zo ja, welke en wanneer? 
O ja O nee 

    

8.  Bent u hiervan volledig hersteld? O ja O nee 
9.  Heeft u klachten aan spieren/pezen/gewrichten ? 

Zo ja, welke? 
O ja O nee 

    

10.  Overige medisch relevante gegevens:   
    

11.  Rookt u? O ja O nee 
12.  Volgt u een bepaald dieet? 

Zo ja, welk dieet en met welk doel? 
O ja O nee 

    

13.  Bent u regelmatig langer dan 30 minuten lichamelijk actief ? (bijvoorbeeld 
wandelen, fietsen, joggen of andere sporten)  
Zo ja, doet u dat:     O 1x/week     O 2-3/week     O >3x/week  

O ja O nee 

http://www.praktijkdeen.nl/
mailto:info@praktijkdeen.nl


 

www.praktijkdeen.nl Händellaan 2A Meijerslaan 258 
info@praktijkdeen.nl 2102 CW Heemstede 2102 PG Heemstede 

Tel. 023 528 5677 Tel. 023 529 3919 

14.  Welke sport(en) beoefent u?   
    

15.  Hoe schat u uw conditie in? 
O slecht     O matig    O gemiddeld    O goed   O zeer goed 

 
 

 
 

16.  Wat is uw motivatie om te gaan trainen?   
    

17.  Wat is het doel van de training?  
O spierkracht verbeteren  
O conditie verbeteren  
O afvallen 
O anders, namelijk: 
 

 
 

 
 

18.  Heeft u wel eens eerder aan (medische) fitness deelgenomen? 
Zo ja, waar en met welk doel? 

O ja O nee 

    

    
19.  Heeft een arts ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u alleen 

fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren? 
O ja O nee 

20.  Heeft u pijn op de borst bij fysieke inspanning? O ja O nee 

21.  Heeft u in de laatste vier weken pijn op de borst gehad terwijl u geen fysieke 
inspanning uitvoerde? 

O ja O nee 

22.  Verliest u wel eens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u 
wel eens het bewustzijn? 

O ja O nee 

23.  Heeft u een bot- of gewrichtsprobleem dat kan toenemen door het 
uitvoeren van fysieke inspanning? 

O ja O nee 

24.  Schrijft uw arts op dit moment medicijnen voor in verband met uw 
bloeddruk of een hartprobleem? 

O ja O nee 

25.  Bent u op de hoogte van een andere reden waardoor u geen fysieke 
inspanning zou mogen uitvoeren? 

O ja O nee 

 

Deze lijst wordt uitsluitend gebruikt voor de medische screening en trainingsadvisering. De inhoud 
van dit formulier valt onder de medische geheimhouding en wordt niet zonder uw toestemming aan 
derden ter inzage gegeven. 
Hierbij verklaar ik er geen bezwaar tegen te hebben dat het begeleidingsteam van Praktijk DEEN. ter 
informatie (wanneer daar een medische indicatie voor bestaat) contact opneemt met de huisarts. 
Verder verklaar ik volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van het test- en trainingsprogramma 
en op vrijwillige basis, en onder geheel eigen verantwoordelijkheid, aan het programma deel te 
nemen. 
 
Datum: ________________                                      Handtekening: ________________________ 
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Algemene voorwaarden 
 

1. Status 
Medische Fitness is sporten onder professionele begeleiding. Medische Fitness DEEN. is voor iedereen 

toegankelijk. Medische Fitness DEEN. is een particuliere instelling, opgericht oktober 2004. 

2. Deelnemerschap 
Deelnemers zijn zij die, na ondertekening van het inschrijfformulier en machtiging tot automatische incasso, bij 

Medische Fitness DEEN. trainen. 

3. Abonnementen  
De abonnementen bij Praktijk DEEN. zijn maandabonnementen. Dit abonnement wordt bij aanvang voor 

minimaal 3 maanden aangegaan.  

Er is een keuze uit één keer of twee keer per week trainen. Er is een maximum aantal van 10 deelnemers per 

groep. Medische Fitness DEEN. behoudt zich het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen. 

Medische Fitness DEEN. biedt u de mogelijkheid lessen in te halen bij verhindering van uw reguliere training: 

- maximaal zeven lessen per kalenderjaar wanneer u 1x per week traint. 

- maximaal tien lessen per kalenderjaar wanneer u 2 x per week traint. 

De lessen dienen ingehaald te worden binnen de abonnementsperiode. Bij verhindering dient u tijdig (d.w.z. 

24 uur van te voren) af te melden. Alleen de lessen die tijdig zijn afgemeld kunt u inhalen. Indien u wilt inhalen 

dient u dit te overleggen met onze medewerkers. 

4. Betalingsvoorwaarden 
Indien door de deelnemer een machtiging is verleend tot bank-incasso dan wordt het verschuldigde bedrag 

automatisch geïncasseerd. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de 

deelnemer in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank-incasso. 
Zodra de deelnemer in verzuim verkeert, is Medische Fitness DEEN. gerechtigd over de verschuldigde 

hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van 

een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde 

rente. 
Indien de deelnemer in verzuim verkeert is Medische Fitness DEEN. gerechtigd incassomaatregelen te treffen, 

dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de te incasseren bedragen gemoeide kosten 

(met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de deelnemer. De 

buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, 

vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €22,50, exclusief omzetbelasting. 

5. Beëindiging abonnement 
Een abonnement kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd er dient een opzegtermijn van één maand in 

acht te worden genomen.  

6. Tijdelijke stop  
De overeenkomst kan alleen in geval van ziekte, langer durend dan drie weken maar met een maximum van 

drie maanden, tijdelijk worden stopgezet. Het tijdelijke stoppen van een abonnement kan alleen als er 

medische redenen aan ten grondslag liggen en moet gebeuren in overleg met uw fysiotherapeut. Tijdens 

vakanties en officiële feestdagen kan de overeenkomst niet stopgezet worden. Als vakantie geldt bijvoorbeeld 

de kerst- of zomervakantie.  
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7. Aansprakelijkheid 
Deelname aan sportactiviteiten, georganiseerd door Medische Fitness DEEN., geschiedt geheel en al voor 

eigen risico. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. 
Iedere deelnemer verklaart reeds voor deelname aan de activiteiten afstand te doen van alle rechten tot het 

instellen van een schadeactie tegen Medische Fitness DEEN. als gevolg van enig letsel of ongeval, opgelopen 

ten gevolge van sporten bij Medische Fitness DEEN. of het in ongerede raken van kleding of andere 

voorwerpen bij Medische Fitness DEEN. 

8. Huisregels 

U dient zich aan onderstaande regels te houden: 

1. Deelnemers dienen zich te gedragen. Deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede 

naam van Medische Fitness DEEN. in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot 

de Medische Fitness worden ontzegd. 

2. U kunt alleen trainen tijdens het uur of de uren waarvoor u bent ingeschreven. 

3. In de trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding (geen singlet) en zaalsportschoenen met 

niet afgevende zolen verplicht. 

4. U dient in het bezit te zijn van een schone handdoek om de toestellen en matjes af te dekken zodat ze 

droog en hygiënisch blijven. 

5. Drinken mag alleen in een afsluitbare plastic fles of bidon worden meegenomen naar de 

trainingsruimte. 

6. Bankjes, gewichten, matjes en andere materialen dienen na gebruik weer op de plaats te worden 

teruggelegd. 

7. Het gebruik van kauwgom is in de Medische Fitness verboden. 

8. Mobiele telefoons dienen in de Medische Fitnessruimte te worden uitgezet. 

9. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de fysiotherapeuten op te volgen. 

10. Praktijk DEEN. is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen 

de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.  

11. Bij eventuele vragen, problemen of suggesties kan men altijd, graag als eerste, terecht bij een van 

onze medewerkers. 

9. Openingstijden 
Medische Fitness DEEN. is geopend op door ons vastgestelde dagen en tijden. Medische Fitness DEEN. is 

gesloten op officiële zon- en feestdagen, sinterklaasavond en oud en nieuw.  

10. Vragen of suggesties 
Indien u vragen of suggesties heeft, stellen we het zeer op prijs als u die aan de fysiotherapeut van uw groep, 

of als dat niet mogelijk is aan een collega, doorgeeft. Wij nemen uw reactie ter harte. 

11. Uitzonderingen 
Medische Fitness DEEN. beslist, in overleg met de deelnemer, in alle gevallen waarin de algemene 

voorwaarden niet voorzien. 
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Tariefoverzicht  
 

Entreegeld Medische Fitness € 75,00 

Intaketest, inschrijvingskosten, opstellen trainingsschema (bij Yoga en Sport &Spel niet van 

toepassing) 

Medische Fitness/Yoga/Sport & Spel: 

Lesgeld bij maandabonnementen (bij aanvang minimaal 3 maanden) 

Training  1x per week € 46,50 

Training  2x per week € 74,50 

Betaling uitsluitend per automatische incasso 
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Inschrijfformulier  
 

Naam:  Geslacht: M/V 

Voornaam:    

Geboortedatum:  Telefoonnummer:  

Adres:  e-mailadres:  

Postcode:   Woonplaats:  

Inschrijving door (naam medewerker)    

 

Soort       abonnement: Startdatum: ___-___-20__ 

o Medische fitness 

o Yoga 

o Sport & Spel  

Abonnementen:         O  1x per week     O  2x per week 

Lesdag………………………dag   Lestijd…………………………  Locatie: ..................... 

Lesdag………………………dag   Lestijd…………………………  Locatie: ..................... 

Automatische incasso: 

Rekeningnummer + IBAN   ________________________  

Hierbij verleent ondergetekende toestemming aan Praktijk DEEN. om éénmalig het entreegeld van   

€ ________  van zijn/haar rekening te incasseren. Tevens wordt hierbij toestemming verleend aan 

Praktijk DEEN. om tot wederopzegging het lesgeld voor het trainen bij de Medische Fitness van 

Praktijk DEEN., van bovengenoemde rekening te incasseren. 

 

Ondergetekende heeft de algemene voorwaarden ontvangen en verklaart zich hiermee akkoord, 

Datum:______________ Plaats____________________   

Handtekening: ______________________________________ 
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