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openingstijden

Maandag  8.00 - 21.00
dinsdag  8.00 - 21.00
woensdag  8.00 - 18.30
donderdag 8.00 - 21.00
vrijdag  8.00 - 18.00
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5521 wd eersel
t: 0497-530383   

info@Merasfysiotherapie.nl

www.Merasfysiotherapie.nl

onze specialisaties

bij Meras fysiotherapie bent u 
als client op het juiste adres.
uw hulpvraag staat bij ons 
centraal. hiervoor hebben wij 
de volgende specialisaties en 
deskundigheid in huis:

arbeidsfysiotherapie
bekkentherapie
dry needling
echografie
fascietechnieken
kaakprobleMatiek
Manuele therapie
Medical taping
Mulligan concept
oedeeMtherapie
psychosoMatiek
revalidatietraining
shockwave

sportfysiotherapie

we hebben contracten Met de 
Meeste zorgverzekeraars

aangesloten bij



leven is bewegen

Ons hele leven zijn we in beweging, letterlijk 
en figuurlijk. En dat willen we graag zo 
houden.

Eenvoudig uit stoel of bed opstaan, hoog 
reiken, een jas aantrekken en heerlijk op uw 
zij in bed liggen zonder schouderklachten.

Werken in de tuin, onkruid wieden of 
planten verpotten zonder rugproblemen.
 
Heerlijk fietsen of wandelen en genieten 
van de natuur zonder heup-, knie- en 
nekklachten of beperking in conditie. 

Probleemloos bewegen doen we onbewust. 
Dat verandert als het niet helemaal meer 
vanzelf gaat....

Meestal herstelt ons lichaam vanzelf weer, 
maar als de klachten blijven bestaan bent u 
bij ons aan het goede adres !

De fysiotherapeut kan samen met u kijken 
naar de oorzaak van de beperking en 
u adviseren en helpen om deze weer te 
herstellen.

MERAS Fysiotherapie werkt samen met u 
aan uw gezondheid en biedt de professionele 
zorg en aandacht die u verdient.

wie zijn wij ?

MERAS Fysiotherapie is een dynamische 
praktijk waar goede zorg en kwaliteit 
centraal staan.

Ons team bestaat uit 8 fysiotherapeuten, 
elk met hun eigen specialisaties en met 
passie voor het vak. 

Door de aanwezigheid van meerdere 
specialisaties kunnen wij uw klacht 
vanuit diverse invalshoeken benaderen 
en behandelen om tot het beste 
resultaat te komen. Uw klacht kan, 
indien wenselijk, door meerdere 
therapeuten beoordeeld en behandeld 
worden.

MERAS Fysiotherapie is aangesloten bij 
Fysiovisie. We werken samen met een 
netwerk van specialisten, om u de zorg 
te geven waar u recht op heeft.

Alle fysiotherapeuten binnen onze 
praktijk zijn BIG geregistreerd 
en aangesloten bij het Centraal 
kwaliteitsregister voor fysiotherapie

misselijkheid bij chemotherapie

u kunt ook bij ons terecht voor:

littekenverklevingen

hooikoorts

borstontsteking bij borstvoeding

duizeligheid  -  o.a. BPPD

hoofdpijn tgv nekklachten

aantal vormen van buikpijn

hoofdpijn tgv spanningsklachten

burn out - SOLK
ademhalingtherapie

menstruatiepijn

wat bieden wij nog Meer ?

running therapie
Goed voor het lichaam, maar ook voor 
de geest. In geval van een depressie, 
fobie, stress als ook bij een wens om 
je 'gewoon' beter te willen voelen is 
bewegen heilzaam.

Medische fitness
Gezondheid behouden door te bewegen.
U heeft géén fysiotherapeutische indicatie 
of een verwijzing nodig, maar persoonlijke 
motieven om meer of specifieker te 
(gaan) bewegen. Uw persoonlijke wens 
en verwachtingspatroon zijn leidraad bij 
het maken van een trainingsprogramma.

sportspreekuur
Het sportspreekuur is er voor geblesseerde 
sporters die snel een diagnose en 
behandelplan willen hebben. Een 
sportfysiotherapeut beoordeelt uw klacht 
en adviseert vervolgens over het te volgen 
behandeltraject.

Voor meer informatie zie onze website 


