
Fit Life 
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen 
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee 
kunt doen in de samenleving. Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.    

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?

Fit Life is een bewegingscentrum voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische 
ziekte. Fit Life ligt op het terrein van Het Dorp in een groene omgeving aan de westrand van 
Arnhem. 

Je krijgt begeleiding van een bewegingsagoog en/of een fysiotherapeut. Je kunt alleen of in 
een groep bewegen. Individuele activiteiten zijn bijvoorbeeld (fysio)fi tness en fi etsen op een 
motomedfi ets. Dit is een fi ets met trapondersteuning, waarop je met je armen en benen 
kunt fi etsen. In een groep kun je meedoen met onder meer Tai Chi, dans, een loopgroep 
of een  beweging-activeringsgroep waar je samen sport- en spelactiviteiten doet.  

Het bewegingscentrum is goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel. 
Ook kun je bij Fit Life zorg en ondersteuning krijgen. De bereikbaarheid 
van de locatie is prima. Er is een bushalte vlakbij en er is voldoende 
parkeergelegenheid.



Fit Life

Scheerderweg 1, 6813 DW  Arnhem

088-377 95 29 of 06-13 35 84 53

Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

Woon je bij Siza en wil je je aanmelden? 
Neem dan contact op met Marijke Tobé van de afdeling Oriëntatie via 
marijke.tobe@siza.nl of 06-51 99 24 06.

www.siza.nl

Werkwijze

Bij Fit Life werk je aan een persoonlijk doel dat je samen met je bewegingsagoog of 
fysiotherapeut hebt vastgesteld. Dit persoonlijke doel is vastgelegd in een trainingsschema. 
Daarbij houden we rekening met jouw wensen en mogelijkheden.

Specialisatie

De medewerkers van Fit Life zijn gespecialiseerd in de ondersteuning en behandeling van 
mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

Het team

Het team bestaat uit drie bewegingsagogen. Zij zijn ook je aanspreekpunt. 
De bewegingsagogen werken samen met fysiotherapeuten en andere behandelaars.
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