
Waarom kiezen voor onze Medische Trainingstherapie en  
Personal Training? 
Knooppunt is vooruitstrevend en gelooft sterk in zinvolle behandelingen, die je echt verder 
helpen. Zo hechten we veel belang aan persoonlijke aandacht en stellen jou altijd centraal. 
We ontvangen je in een rustgevende en vertrouwde omgeving, waar je ontspannen kunt 
trainen in onze uitstekend uitgeruste revalidatiezaal, op basis van een uitgekiende combina
tie van oefeningen. Onze therapeuten kijken altijd verder dan het gebruikelijke behandelpad. 
Jouw herstel en welzijn, daar draait het om. Zo staat er voor jou een uitgebreid team van 
specialisten klaar zodat we je, mocht je een andere therapie nodig hebben, direct verder 
kunnen helpen. Jouw zorg is onze zorg, ook als het om MTT of Personal Training gaat. 

Abonnementen
Wij bieden voor MTT en Personal Training diverse abonnementsvormen aan en helpen je 
graag bij de keuze voor het meest passende abonnement voor jou.

Een verwijzing nodig? 
In de meeste gevallen kun je rechtstreeks naar de fysiotherapeut voor MTT en Personal 
 Training, zonder verwijsbrief van je (huis)arts. Het voordeel is dat je direct bij de juiste be
handelaar terechtkomt en meteen aan je herstel kunt gaan werken. Onze fysiothera peuten 
zijn opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijzen zij je door naar je 
huisarts.
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Medische Trainingstherapie
& Personal Training

Je bewegingsvrijheid verbeteren en behouden

Weer lekker in je vel met K nooppunt!



Wanneer Medische Trainingstherapie of Personal Training?
Sommige klachten werken belemmerend voor jou als beginnend of ervaren sporter,  
maar net zo goed in je dagelijkse leven. Denk aan
 regelmatig terugkerende rug, nek, schouder, heup of knieklachten
 werkgerelateerde klachten 
 bekkenpijn of bekkeninstabiliteit
 diabetes II  Luchtwegproblemen (C.O.P.D.)  
 neurologische aandoeningen
 reumatische aandoeningen
 overgewicht

In al deze gevallen kan Medische Trainingstherapie (MTT) uitkomst bieden.  
Je verbetert én behoudt je conditie en bewegingsvrijheid. 

Onze Medische Trainingstherapie (MTT)
Medische trainingstherapie is trainen in groepsverband waarbij je onder begeleiding van 
een fysiotherapeut/revalidatietrainer werkt aan jouw functieherstel.Om iedere dag opnieuw 
goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat we een gezonde balans vinden tussen 
wat er van je lichaam wordt verwacht en wat het daadwerkelijk aan kan. Dit doen we door 
doelgericht de juiste spieren te trainen, waarbij kracht, conditie en stabiliteit een grote rol 

spelen. Onze MTT is geen fitness of fysiofitness, maar een vervolg op een fysiotherapeu
tische of manueeltherapeutische behandeling. Met MTT verbeter en behoud je je bewe
gingsvrijheid en verhelp je houdings of bewegingsklachten. Je bewegingsvrijheid verbetert 
aanzienlijk na een relatief korte trainingstijd. Ook de belastbaarheid van je gewricht en 
spierstelsel neemt structureel toe. Het einddoel is een optimaal functieherstel, zodat je 
fysiek weer tot veel meer in staat bent. De effectiviteit van MTT is o.a. aangetoond bij 
cliënten met chronische lage rugpijn.

Optimaal resultaat onder leiding van een personal trainer
Word je liever 1op1 begeleid? Dan is onze Personal Training wellicht meer geschikt voor 
jou. Onze personal trainers zetten hun kennis in om een persoonlijk plan van aanpak met je 
op te stellen. Als het nodig is stemmen we dit plan af met andere specialisten, zoals onze 
fysiotherapeuten en diëtist. In een eerste gesprek gaan we na hoe het met je gezondheid is 
gesteld en stellen we realistische persoonlijke doelen op. Ook kijken we welk programma 
van bewegen het best bij jou past. Een gevarieerd aanbod aan bewegingsvormen houdt het 
trainen leuk en komt de motivatie ten goede. Samen gaan we voor het behalen van jouw 
persoonlijke doelen. 

De trainingen
Je traint bij ons met of zonder behulp van fitnesstoestellen en medische trainingsappa
ratuur. Op verantwoorde wijze werk je aan je functieherstel, onder begeleiding van onze 
professionele therapeuten. Daardoor is de kans op overbelasting of blessures erg klein.  
Door versterkingen en stabilisaties en een uitgekiende combinatie van oefeningen voorko
men we toekomstige klachten. Ook stelt onze therapeut een persoonlijk oefenprogramma 
voor je samen, om de met jou besproken doelen zo optimaal mogelijk te bereiken.  
Natuurlijk geldt: hoe gemotiveerder je bent, hoe effectiever de MTT en Personal Training.
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