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Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 22.00 uur
zaterdag
van 9.00 tot 13.00  

fysiotherapie en specialisaties
ergotherapie
diëtetiek
podotherapie
artsenlab en trombose dienst
fundusfotogra�e
reizigersvaccinatie
audiciën - hoortechniek

Fit ondanks kanker
Diabetes & Fit
Move! to Fit
gespecialiseerde programma’s

s e p t e m b e r
N I E U W S  

zorg gezondheid sport
�tness
�tness-revalidatie
begeleid trainen
kinder�tness
Spinning
yoga
pilates
zumba

R

Nieuw bij Move! Zorg 
Heeft u pijnklachten of een beperking in het bewegen tijdens het dagelijks leven  
(sport, ontspanning, werk)? Dan kunt u al jaren terecht bij de fysiotherapie. Binnen de  
fysiotherapie bestaan verschillende master-specialisaties om meer wetenschappelijk  
onderbouwde kennis en kunde te vergaren over de diagnostiek en behandel technieken  
voor bepaalde klachten. 
 
Move! heeft sinds kort een master manueeltherapeut en een master manueeltherapeut  
in opleiding binnen haar team. Move! is ontzettend trots op Bianca Paape dat zij in juli 2012  
haar master diploma heeft gehaald. 
 
Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die extra kennis heeft opgedaan over  therapie  
bij rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, heup- en beenpijn, schouder- en armpijn. 
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten  
en anderzijds houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel- 
therapeut een aantal specifieke technieken, zoals mobilisaties of manipulaties, het  
zogenaamde “kraken”. 
De effecten van manueeltherapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van  
de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel- 
therapeut bestaat verder uit het geven van instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in 
gezond bewegen. 
 
Behandeling door een manueeltherapeut wordt door de meeste zorgverzekeraars volledig  
vergoed. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.  
 
Wilt u meer weten of een afspraak maken?  
Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0251-314447 of emailen naar 
b.paape@move-akersloot.nl of m.marchand@move-akersloot.nl 


