
Vijf redenen om bij de fysio’s van 
Paul Klaver binnen te stappen

Geen wachtlijst
Gegarandeerd binnen 

24 uur uw eerste afspraak, 

ook zonder verwijzing.

Verzekerde kwaliteit
Wij zijn ‘Plus Praktijk’ gecertificeerd. 

Dat staat niet alleen garant voor 

gecontroleerde dienstverlening maar 

ook voor de beste contracten met de 

verzekeraars en daarmee voor u de 

efficiëntste vergoeding. 

Ook ’s-avonds 
en op zaterdag
Wij staan elke werkdag van 

7.00 tot 21.00 uur voor u 

klaar. Maar ook op zaterdag 

kunt u bij ons terecht!

Ook bij u thuis
Veel van onze behandelingen 

kunnen wij ook bij u thuis (of 

op kantoor) uitvoeren.

Mensenwerk
Wij zijn een ervaren, gedreven 

en optimaal opgeleid team. 

U mag dus topzorg verwachten:  

da’s afgesproken.

Meer weten?
Loop bij ons binnen, bel 035 - 69 50 422, stuur een 

bericht naar info@paulklaver.nl of maak online een 

afspraak: 

www.paulklaver.nl
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Samen met mijn team van 10 specialisten in beweging sta ik voor u klaar! Wij geloven in een 

persoonlijke aanpak en niet alleen een uurtje trainen op apparaten. Fysiotherapie is handenwerk 

en maatwerk. Naar aanleiding van uw klachten, stellen wij samen met u een persoonlijk 

behandelplan op. Naast de behandeling van uw klachten besteden wij ook aandacht en zorg aan 

het voorkomen ervan. Gezamenlijk werken we aan een fit lijf en een gezond leven.

Door ons uitgebreide pakket van specialisaties kunnen wij u bij de meest uiteenlopende klachten 

en aandoeningen van dienst zijn.

Meer weten? Bezoek www.paulklaver.nl of bel ons voor advies: 035 - 69 50 422 

(alle vestigingen). Een mailtje sturen kan natuurlijk ook: info@paulklaver.nl.

- Algemene fysiotherapie

- Manuele therapie

- Oedeem therapie

- Functionele Osteopathische Integratie

- Kinderfysiotherapie

- Dry needling

- Medical taping

- Medische training

- Zwangerschapsfitness

- Bewegen voor ouderen

- Yoga

- Pilates

- Stoelmassage

- FysioMassage
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Hetty Blokstraat

(Mediapark)

Andy

Warholstraat 31

- Algemene fysiotherapie

- Manuele therapie

- Oedeem therapie

- Functionele Osteopathische Integratie

- Kinderfysiotherapie

- Dry needling

- Ademhalingstherapie

- Ontspanningstherapie

- Medical taping

- Medische training

- Zwangerschapsfitness

- Bewegen voor ouderen

- Yoga

- Pilates

- Stoelmassage

- FysioMassage


