
PRAKTI JK VOOR 
FYSIOTHERAPIE &
MANUELE THERAPIE



FYSIEK MANAGEMENT – NIEUW VOOR 
BUSSUM E.O.

Voor mensen met klachten van fysieke aard is er nu een nieuwe 
praktijk die zich onderscheidt door een heldere denk- en werkwijze 
met betrekking tot uw gezondheid: ‘Fysiek Management’ van 
Olger Leenders, die onder andere praktijk houdt in het Heart 
House in Bussum.

U bent meer dan een verzameling botten, spieren en organen. 
Uw lichaam en geest vormen één geheel. Die wetenschap, 
tezamen met een groot hart voor het leven, vormen de basis 
voor de brede en open benadering van Olger Leenders, die 
gekwalificeerd en geregistreerd is als Master Manuele Therapie 
(methode SOMT), Fysiotherapie en Dry Needling. 

WIE HEEFT BAAT BIJ FYSIEK MANAGEMENT?

Heeft u acute of moeilijk te behandelen fysieke klachten? Dan 
kan de benadering van Olger Leenders nieuwe openingen bieden.

KRACHTIG EN EFFECTIEF HERSTELPLAN

‘Wat beweegt u?’ is voor Olger Leenders altijd weer de be-
langrijkste vraag als iemand voor hulp bij hem aanklopt. 

Om daarop een antwoord te vinden en u een krachtig en effectief 
herstelplan te kunnen bieden doorloopt u samen met hem de 
volgende stappen:

•     In een screening/intakegesprek en een lichamelijk onderzoek  
gaan we in op uw klachten en uw hulpvraag

•      We stellen vast wat hij voor u kan betekenen en/of dat verder 
overleg met uw huisarts wellicht nodig is

•     We bepalen de voor u meest geschikte en wenselijke route
•     We starten de behandelingen. De praktijk werkt contractvrij. 

Dit houdt in dat u een factuur ontvangt en deze zelf bij uw 
zorgverzekeraar indient.

Maak gewoon een afspraak. Bel gerust of kom langs  
in de praktijk in het Heart House in Bussum.
 
Meer info: www.fysiekmanagement.nl

Heart House 
Huizerweg 54
1402 AD Bussum
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  Kom langs in de 
praktijk of bel gerust 
voor meer info:

 06 21 63 19 60


