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Oefentherapie
u te bieden?

OEFENTHERAPIEOEFENTHERAPIE

VOOR IEDEREEN DIE BETER WIL 
BEWEGEN
Oefentherapie is voor kantoormedewerkers, 

sporters, huisvrouwen, chauffeurs, musici, 

postbezorgers, dansers et cetera. De lijst is 

eindeloos want iedereen beweegt!

DE OEFENTHERAPEUT BEHANDELT 
ONDER MEER:
• hoofdpijn en spanningsklachten

• rug- en bekkenklachten

• arm-, nek- en schouderklachten

• ademhalingsklachten

• arbeidsrelevante klachten

• heup-, knie- en voetklachten

• motorische klachten

• incontinentie klachten

• chronische aandoeningen

EEN KLEINE STAP, EEN GROOT PLEZIER
Bewegen doen we allemaal. En juist daarom 

is - professionele - aandacht voor houding 

en beweging zo waardevol. Samen met een 

oefentherapeut maakt u een plan om van 

klachten af te komen en nieuwe klachten te 

voorkómen. U vindt balans in lijf en leden. 

Beter worden in bewegen, daar is maar een 

kleine stap voor nodig. Blijf daarom niet zitten 

en spreek eens af met een oefentherapeut!

MET OF ZONDER VERWIJZING
Een huisarts, medisch specialist en/of bedrijfsarts kan u doorverwijzen. Maar u kunt ook direct - zonder 

verwijzing - bij de oefentherapeut terecht.

Behandelen en voorkomen 
van klachten aan spieren, 
gewrichten en zenuwen



CONTACT
Voor inlichtingen of het plannen van een 

afspraak, kunt u contact opnemen met 

een van onze vestigingen bij u in de buurt. 

HILVERSUM
Paramedisch Centrum

Daltonstraat 176

1223 RT Hilversum

035 642 43 88

hilversum@mpraktijk.nl

Gezondheidscentrum Casa Cura

Neuweg 27

1211 LV Hilversum

035 642 43 88

hilversum@mpraktijk.nl

WEESP
Gezondheidscentrum Weesp

C.J. van Houtenlaan 1E

1381 CN Weesp

0294 418 322

weesp@mpraktijk.nl

www.mpraktijk.nl

VERGOEDING
De behandeling wordt vergoed door 

zorgverzekeraars vanuit de aanvullende 

verzekering. M’Praktijk Oefentherapie 

heeft contracten met alle verzekeraars. Wij 

declareren de behandeling rechtstreeks bij 

uw zorgverzekeraar.

De voordelen van oefentherapie
De oefentherapeut richt zich op het verminderen en 
wegnemen van klachten. Tijdens de behandeling 
krijgt u bovendien advies hoe u klachten in de 
toekomst kunt voorkomen. U leert bewegen met 
een juiste belasting van gewrichten en spieren. En 
u verbetert uw houding en ontdekt een optimale 
manier van bewegen. Oefentherapie is in alle 
opzichten goed voor uw gezondheid.

Waarom werkt oefentherapie zo goed?
Samen met de oefentherapeut analyseert u uw 
bewegingsgedrag en ontdekt u andere -gezondere- 
manieren van bewegen. De oefentherapeut zorgt 
dat oefeningen zoveel mogelijk aansluiten op uw 
activiteiten in het dagelijks leven. Hierdoor krijgt 
u grip en controle op uw dagelijkse houding en 
bewegingen. Dankzij inzicht in uw eigen  
activiteiten en training die aansluit op uw levensstijl.

De oefentherapeut
De oefentherapeut kan de oplossing voor u zijn. De 
oefentherapeut is een paramedicus die veel weet 
over houding en beweging. De oefentherapeut heeft 
de opleiding Cesar of Mensendieck oefentherapie 
gedaan en is een bevoegd therapeut.

Op uw lijf geschreven
Voor uw klachten wordt er een passende 
behandeling uitgestippeld waarbij rekening wordt 
gehouden met uw dagelijkse activiteiten. De 
therapie is dus altijd maatwerk en ‘op uw lijf
geschreven’.

 

Persoonijke coaching
De oefentherapeut geeft therapie én adviseert. De 
oefentherapeut behandelt uw klachten en is uw 
persoonlijke coach. Samen werkt u aan verbetering 
van uw houding en bewegingspatroon. Net zolang 
totdat het gezonder bewegen als vanzelf gaat.

O E F E N T H E R A P I E

‘Ach, dat gaat wel weer over...’
Het schiet weer eens in uw rug. Die nekpijn wil maar niet weg gaan. Of na een dag werken bent u helemaal 
op, terwijl u voornamelijk ‘alleen maar’ achter de computer hebt gezeten!

Hoe vaak denkt  u niet: ‘Ach vervelend, maar het trekt wel weer weg.’ Of: ‘Tja, daar is toch niets aan 
te doen.’ Toch is er vaak een structurele oplossing voor uw klachten. Oefentherapie heeft bij veel 
aandoeningen aan spieren, gewrichten en zenuwen een positief effect, blijkt uit onderzoek van de 
Gezondheidsraad. Naast het verhelpen van de klachten, geeft het inzicht in uw klachten. Hierdoor leert u 
de klacht positief te beïnvloeden en gaat er een preventieve werking uit van oefentherapie.


