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PRAKTIJKFOLDER   
Over ons 

 

Hentzepeter Fysiotherapie 

Wij zijn een jonge fysiotherapiepraktijk (sinds 2013) met bijna 60 

jaar oude wortels in de Bommelerwaard en 3 praktijklocaties in 

Zaltbommel en Gameren. Ons team werkt op iedere locatie, 

zodat we overal dezelfde therapiemogelijkheden  kunnen bieden. 

 

Ons team  

Als team hebben we u veel te bieden! Naast fysiotherapie bieden 

wij de erkende specialisaties bekkenfysiotherapie, psycho-

somatische fysiotherapie, geriatriefysiotherapie, handtherapie en 

dry needling aan.  

 

Wij zijn gespecialiseerd in: 

 

Lage rug-bekken-stuitpijn  

Bij lage rug- en bekkenpijn, heuppijn, liespijn of stuitpijn. 

  

Revalidatie en herstel  

Bij pijn of beweegklachten, na schade aan spieren, banden, 

gewrichten of na een botbreuk. Bij revalidatie na een ongeval, 

operatie of hartfalen. 

 

Bekkenbodem en buik 

Bij klachten van de blaas of darmen (urineverlies, obstipatie) bij 

verzakkingklachten of onbegrepen buikpijn.  

 

Relatie en seksualiteit  

Bij problemen met intimiteit, pijn bij vrijen of erectiestoornis. 

 

Zwangerschap en bevallen  

Voor begeleiding of klachten van lage rug-bekken-stuitpijn of 

bekkenbodemklachten tijdens of na je zwangerschap.  

  

Senioren: fit en zelfstandig  

Voor herstel na ziekte, na een valincident, bij chronische klachten 

of na een operatie of ziekenhuisopname bij senioren (65+). 

 

Chronische aandoeningen 

Bij reuma, artrose, hart- of longklachten en na hersenletsel, zoals na 

een CVA of beroerte. Bij neurologische aandoeningen als MS, ALS, 

Parkinson, Alzheimer of dementie. 

 

 

Locaties 

Praktijk De Vergt  Vergtweg 18, Zaltbommel 

Onze hoofdvestiging is laagdrempelig gelegen in de gezellige wijk 

De Vergt en heeft 4 behandelkamers en een ruime oefenzaal.  

 

Praktijk De Waluwe  Hogeweg 65d, Zaltbommel 

Onze nieuwste praktijk heeft 4 grote behandelkamers. Voor training 

en revalidatie zijn we in de fitnesszaal van FitnessClub Zaltbommel.  

 

Praktijk Gameren    Ridderhof 7, Gameren 

Onze praktijk in Gameren heeft 2 behandelkamers en een 

oefenzaal en ligt naast de huisartsenpraktijk en Zorgcentrum ’t Slot. 

 

Ons motto 

Aandacht hebben voor de 

mens achter de klacht. 
 

 

Wij promoten sport & spel 

van jong tot oud en zijn 

sponsor van MHC B’waard 

Heren I en Dames I 

 

 

Training voor iedereen 

- Medische fitness  

- Revalidatie na COVID-19 

- Hartrevalidatie 1e lijn  

- Trainen bij Q-koorts 

- Trainen bij diabetes 

- Fit op gewicht 

- Personal Trainer  

 

Training voor vrouwen 

-BommelFit (BBB+) 

-ZwangerFit 

-MamaFit 

 

Training voor senioren 

-SeniorenFit 

-Trainen bij hersenletsel (NAH) 

-Valpreventie 

-Zicht op Evenwicht 

-Bewegen bij dementie  

    

Senioren Sportdag  

Kerst Koffie 

 

 

Lid van: KNGF – NVFB – NVFG 

 

 

Contact 

- Tel 0418.514841 tussen  

08.00-10.00 of 13.00-14.00 uur. 

- Mail: 
praktijk@fysiobommelerwaard.nl  

 

Website 

www.fysiobommelerwaard.nl 

 

 


