
Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten 
afgesloten, behandelingen worden vergoed 
vanuit uw aanvullende verzekering. Heeft u 
geen of onvoldoende dekking in uw aanvullende 
verzekering, dan is de fysiostrippenkaart 
wellicht een uitstekend alternatief!

Gezond in het leven 
en aan het werk
Fysiotherapie Mediapark

OPTIMAAL  FUNCTIONEREN BINNEN  HANDBEREIK

ÉÉN GRATISBEHANDELING*

GROEPSPRAKT I JK  VOOR  FYS IOTHERAP I E
MED IAPARK  H I LVERSUM

Paul Klaver



“We geloven in een patiënt specifieke  
aanpak. Ieder mens is uniek en daarom  
is geen klacht hetzelfde.”  
Paul Klaver, fysiotherapeut

 Algemene fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Oedeemtherapie 

 Kinderfysiotherapie 

 Dry needling 

 Medical taping concept 

 Medische training 

 Werkplekanalyse 

 Fysiomassage 

 Stresscounseling

 Dysfunctie van de kaak

Paul Klaver Groepspraktijk 
voor Fysiotherapie

Paul Klaver Groepspraktijk voor Fysiotherapie 
bestaat al meer dan 30 jaar. In die 30 jaar is 
de eenmanspraktijk uitgegroeid tot een praktijk 
met 6 locaties. Deze groei komt mede doordat 
wij altijd in ontwikkeling zijn, op zoek naar 
nieuwe uitdagingen en samenwerkingen.  
Zo mogen wij ons sinds 2012 een PLUS 
praktijk noemen. Een status die niet zomaar 
verkregen wordt maar waarbij kwaliteit, 
specialisatie en klantgerichtheid de 
sleutelwoorden zijn.

U kunt bij ons  
terecht voor:

Fysiotherapie Mediapark

Naar aanleiding van uw klachten, stellen wij met u een persoonlijk behandelplan op.  
Naast de behandeling van klachten besteden wij ook aandacht en zorg aan het voorkomen 
dat u nog eens met dezelfde problemen wordt 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.

*INLEVERING  

VAN DEZE FOLDER  

GEEFT RECHT OP 

1 GRATIS

 BEHANDELING  

(1 PER PERSOON)

De praktijk is gevestigd op het 
Mediapark tussen Omroep Max  
en Villa Kakelbont. 
(Hetty Blokweg 2, Hilversum)

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

Waar kunt u ons vinden?
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Wij lichten dit unieke concept graag 
verder toe. 

Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met:

  035 - 800 99 88
  info@fysiotherapiemediapark.nl
    www.fysiotherapiemediapark.nl
 of www.fysiostrippenkaart.nl 

Fysiotherapie 
vooruit inkopen 

tegen een  
gereduceerd tarief

Binnen 24 uur  
een afspraak en 

behandeling

Eenmalig  
persoonlijk werk-
plek onderzoek, 

indien nodig

100% fiscaal 
aftrekbaar en  

BTW vrij

De Fysiostrippenkaart van Paul Klaver
Dit pakket bestaat uit fysiotherapiebehandelingen die u vooruit kunt inkopen 
tegen een gereduceerd tarief, waarbij u zelf bepaalt wanneer en door wie 
deze behandelingen worden gebruikt. Op deze manier kunt u altijd voordelig 

gebruik maken van fysiotherapie, ongeacht uw zorgverzekering.

1 STRIPPENKAART

MET 10 STRIPPEN

VOOR SLECHTS  

€250,-
(€25,- PER  

BEHANDELING)

= interessant voor werkgevers = interessant voor iedereen


