
THERAPEUTEN

Fysiotherapie voor sporters is een vak apart, en
dat vak beheersen wij bij uitstek. Als sporter
bent u bij ons in goede handen. Onze
sportfysiotherapeuten begeleiden al jaren
topsporters op Olympisch en wereldniveau. Wij
werken samen met een groot aantal artsen en
organisaties in de sport en zijn op de hoogte van
de nieuwste inzichten.

Die kennis en ervaring zetten wij niet alleen in
voor de vele topsporters die bij ons onder
behandeling zijn, maar zeker ook voor de
beginnende en recreërende sporter. Wij kunnen
uw blessure uitstekend behandelen, en u
daarnaast door preventieve screening en advies
helpen om blessures te voorkomen. Ook
sporters met een handicap of chronische
aandoening kunnen bij ons terecht.

Sport
-fysiotherapie

024-3580779

info@mmfysio.nl

www.mmfysio.nl

AFMELDEN

Indien een afspraak om welke reden dan
ook niet door kan gaan, dient dit uiterlijk 24
uur voor de afgesproken behandeling gemeld
te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij
genoodzaakt om de behandelprijs bij u in
rekening te brengen.
In overleg met uw behandelend therapeut kan
bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van
deze regel worden afgeweken.



 WELKOM IN ONZE PRAKTIJK

Met deze folder willen wij u op de hoogte
brengen van een aantal praktische zaken bij
onze praktijk MMfysio.

Onze praktijken zijn gevestigd in Malden,
Molenhoek en Nijmegen.

De praktijk in Molenhoek is gevestigd in het
gezondheidscentrum “de Vuursteen”. De
praktijk in Malden is gevestigd naast het
Zorgcentrum Malderburch. De praktijk in
Nijmegen is gevestigd in het clubgebouw van
Nijmegen Atletiek en in de Kanunnik
Mijllinckstraat 75.

OPENINGSTIJDEN

We zijn van maandag tot en met
zaterdagochtend geopend op onze locaties.
Naast de standaard kantooruren zijn wij ook
geopend in de avonduren. We zijn telefonisch
bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot
17:30 uur.

VRAGEN?
U kunt ons op werkdagen tussen 8:00u en
17:30u telefonisch bereiken via 024-3580779
of via ons mailadres info@mmfysio.nl

SPORTBLESSURE?

In onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in
sportblessures. Wij begeleiden zowel
recreatieve sporters als ((inter)nationale)
topsporters.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Op de eerste plaats staat natuurlijk de klachten
zo snel mogelijk behandelen, zodat u weer kunt
gaan sporten. Beter is het natuurlijk om
preventief bezig te zijn. Dit doen wij met de
(top)sport begeleiding.

VERZEKERING

Onze praktijk heeft met een groot aantal
zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.
Controleer uw polis om te zien hoeveel
behandelingen u vergoedt krijgt.

(TOP)SPORT BEGELEIDING
Het van cruciaal belang om preventief bezig te
zijn om blessures te voorkomen! Zodat u bezig
kan blijven met de sport die u beoefend.

Hoe gaan wij te werk?
Wij kijken samen of er aanpassingen gemaakt
kunnen worden in trainingprogramma’s.
Daarnaast kan er gekeken worden of er naast de
reguliere trainingen nog gewerkt moet worden
aan accenten om de kans op blessures te
verkleinen

SAMENWERKINGEN

Als praktijk hechten wij veel waarden aan
samenwerken. In onze ogen is samenwerken
met andere noodzakelijk en waardevol. Zo
werken wij regionaal samen met huisartsen en
ziekenhuizen maar ook met verschillende sport
organisaties.  

HET GYMLOKAAL 

Het paramedisch- en sportcentrum voor
iedereen! Het Gymlokaal Lent is een sport
boutique met een nieuwe verfrissende kijk op
fitness. Waar Lifestyle Coaches voor jou
persoonlijke en hoogwaardige
trainingsprogramma’s maken. Een sport
boutique waarin persoonlijke begeleiding
gecombineerd wordt met onder andere de
nieuwste trainingstechnieken voor fitness op
maat in 30 minuten.

STRYVE
Wij geloven dat iedereen kan hardlopen, ook u!
Iedereen streeft zijn eigen dromen en doelen na
en doet dat op zijn eigen manier. Hardlopen, dat
is wat wij allemaal willen. Team Stryve is de
verbindende factor die elke hardloper helpt zijn
dromen na te jagen. Kleine of grote dromen,
Stryve helpt u uw grenzen te verleggen! Stryve
members krijgen niet alleen persoonlijke
begeleiding, maar maken ook deel uit van een
groep gelijkgestemden! 


