
 

 

DORDRECHT – In samenwerking met andere fysiotherapie praktijken zal Balanz fysiotherapie 

per februari/ maart 2017 op verschillende locaties in de wijken Stadspolders, Dubbeldam en 

Sterrenburg een programma gaan aanbieden voor eenzame en kwetsbare ouderen. Balanz 

biedt al jaren revalidatie en beweegprogramma’s voor verschillende doelgroepen. Het 

aanbieden van kracht- en conditietrainingen in een gezellige 65+ groep zal invloed hebben op  

eenzaamheid en kwetsbaarheid. Tevens zullen er medio 2017 valpreventie programma’s 

aangeboden worden.  

 

Eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen zijn thema’s die de laatste tijd steeds actueler worden 

binnen gemeentes in Nederland. Balanz fysiotherapie wil de komende jaren, in samenwerking met 

verschillende partners, de eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen verminderen. Sport en 

bewegen kan als (preventief) middel ingezet worden om deze sociale problemen te verminderen of, op 

lange termijn, te verhelpen. Balanz fysiotherapie heeft een beweegprogramma voor mensen van 65 

jaar of ouder die mogelijk eenzaam of kwetsbaar zijn ontwikkeld. Het beweegprogramma zal gericht 

zijn op het bevorderen van sociaal contact, maar ook op het verbeteren van de conditie en kracht. 

Fysieke activiteit vermindert het risico op het ontstaan van hart- en vaatziektes, verbetert de 

lichaamssamenstelling en de gezondheid van de botten. Daarnaast bevordert bewegen de vitaliteit 

van ouderen en vermindert het de kans op vallen. Medio 2017 zullen er ook valpreventieprogramma’s 

worden aangeboden. Doel van dit initiatief is om ouderen in gemeente Dordrecht zo lang als mogelijk 

zelfstandig en op eigen kracht te laten deelnemen aan de maatschappij en eenzaamheid te bestrijden 

en het valrisico te verkleinen. 

 

Deelname 

Bent u 65 jaar of ouder, voelt u zich wel eens eenzaam of voelt u zich niet fit en loopt u risico om te 

vallen? Dan kunt u gaan deelnemen aan één van de vitaliteits- en/of valpreventieprogramma’s. Deze 

programma’s starten per februari/maart  2017. Aanmelden en meer informatie over de tijden en prijzen 

kunt u contact opnemen met één van de deelnemende fysiotherapie praktijken.  

Algemeen nummer Balanz: 078-616 30 33 


