
REVASTERK

Een behandelprogramma voor volwassenen 
met langdurige pijnklachten waarbij er gekeken 

wordt naar het fysieke welzijn en de mentale 
en sociale gezondheid. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Mail of bel gerust! 
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Kuperserf 4-12 
7443 HC Nijverdal

Grotestraat 42 
7443 BJ Nijverdal

Molenstraat 46A
7683 VG Den Ham

Mensinkweg 41A
7442 TA Nijverdal

Boomcateweg 61B
7442 BE Nijverdal

www.fysiosterk.nl 
info@fysiosterk.nl 
fysiosterk
fysiosterk
0548 - 61 66 87



www.fysiosterk.nl

Voorbeelden vanuit de praktijk 
“Ik loop op het werk op mijn tenen, ik kan me niet 
goed ontspannen en voel alleen nog maar druk 
om alles op tijd af te krijgen”

“Ik heb veel lichamelijke klachten die fysiek niet 
verklaarbaar zijn, ik weet niet goed waar ze wel 
vandaan komen”

“Ik heb al vele therapieën geprobeerd voor mijn 
fysieke klachten, maar ik kom telkens niet verder”

“Bij vervelende gebeurtenissen word ik erg snel 
emotioneel en heb ik mezelf niet meer onder 
controle”

Wat is RevaSterk?
RevaSterk is een programma voor mensen met 
chronische pijnklachten en vermoeidheid met als doel 
om weer de grip op hun leven weer terug te krijgen. 
Dit programma bestaat uit een combinatie van fysieke 
training, goede educatie en de samenwerking tussen 
de fysiotherapeut en de psychomotorisch therapeut. 
Het RevaSterk programma richt zich op de gehele 
persoon in zijn sociale omgeving. Het draait naast 
het fysieke welzijn ook om de mentale en de sociale 
gezondheid. Dat maakt een groot verschil! 

Voor wie is RevaSterk? 

Hoe ziet het RevaSterk Traject eruit? 

Overige informatie RevaSterk is er voor mensen met langer dan 
drie maanden (onbegrepen) pijnklachten en/of 
vermoeidheidsklachten. 

Een aantal voorbeelden:
• Weinig vertrouwen in eigen lichaam
• Onvoldoende ontspanning ervaren 
• Moeite met waarnemen/ bewustwording van 
 lichaamssignalen
• Last van pijn en/of fysieke beperking
• Moeite met accepteren van verminderde 
 bewegingsmogelijkheden
• Moeite met grenzen aangeven 
• Moeite met voor jezelf opkomen
• Negatief zelfbeeld

RevaSterk is een traject van 18 weken waarbij je elke week 
twee keer traint met groepsgenoten. De fysiotherapeut 
gaat door middel van diverse thema’s lichamelijk met jou 
aan de slag in de oefenzaal om bewegingsbeperkingen, 
krachtsvermindering, coördinatiestoornissen of andere 
fysieke klachten aan te pakken.

Binnen de Psychomotorisch therapie (PMT) wordt je meer 
bewust van je eigen gedachten en gevoelens, je sterke 
kanten en waar je problemen liggen. Daarnaast wordt er 
in de PMT geoefend met als doel om een andere manier 
van handelen aan te leren. 

• We beginnen met een intakegesprek door de 
 fysiotherapeut en psychomotorisch therapeut. 
• Voorafgaande aan de intake worden er 
 vragenlijsten ingevuld om het effect van de 
 behandeling zo groot mogelijk te maken. 
• We hebben een kostenoverzicht gemaakt voor 
 RevaSterk. Dit wordt voordat het programma 
 begint besproken.
• Er worden oefeningen meegegeven waar je 
 thuis mee aan de slag kunt.  


