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Paul Klaver is in 1997 in Naarden begonnen met een groepspraktijk voor

fysiotherapie en heeft inmiddels 5 vestigingen in deze regio. In onze moderne

praktijk op het Mediapark staan ervaren therapeuten voor u klaar om u te

verlossen van uw fysieke problemen.

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten. 

De vergoeding is afhankelijk van uw polis. 

De fysiotherapeut kan uw direct vertellen waar u recht op heeft. 

Voor Fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts.

De praktijk is gevestigd op het Mediapark naast het kinderdagverblijf 
Studio Villakakelbont. 

Kort parkeren is mogelijk voor de praktijk, langer parkeren kan op parkeerdek A

  op het m



Fysiotherapie bij ons in de praktijk, maar ook (acute) hulp op locatie

zoals in de studio’s is mogelijk  . Bel ons op 035 800 99 88 en we helpen 

u graag verder.

Naar aanleiding van uw klachten, stellen wij met u een persoonlijk

behandelplan op. Naast de behandeling van klachten besteedt de

fysiotherapeut ook aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog

eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Een analyse van de

werkplek en werkgerelateerde klachten kunnen dus aan de orde komen.

Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling

contact op met uw huisarts of specialist.

Er zijn 2 behandelkamers aanwezig en er kan gebruik worden gemaakt van

een trainingsruimte met alle benodigde apparatuur. U kunt van ons een

zeer persoonlijke aanpak verwachten. 
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algemene fysiotherapie

manuele therapie

oedeemtherapie

kinderfysiotherapie

dry needling

medical taping concept

medische training

werkplekanalyse

fysiomassage


