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“Ik help 
   u graag bij een

      goed afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel. Uit ervaring weet ik 
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en 
inspireer ik u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Fysiotherapie Wanneperveen
neemt de tijd voor u

Bewegingsdeskundige

Een algemeen fysiotherapeut is deskundig op het 

gebied van bewegen. Hij behandelt dan ook patiën-

ten die in het dagelijks leven belemmerd worden op 

het gebied van bewegen. Bôcke de Boer luistert rus-

tig naar de reden van uw komst en wensen tot ver-

betering van uw klachten. Met behandeling, advies 

en eventueel oefeningen zorgt hij dat u weer beter 

kunt bewegen.

Specialisaties

Een specialisatie van Fysiotherapie Wanneperveen 

is shockwave therapie. Deze therapie geeft vaak erg 

goede resultaten bij peesklachten zoals de frozen 

shoulder en chronische pijnklachten. Een andere spe-

cialisatie van deze praktijk is dry needling. Hiermee

worden spierverhardingen ontspannen via het 

gericht prikken met een naald binnen de spier. 

Medical taping is een behandeling waarbij elastische 

tape wordt aangebracht om gewrichten te stabilise-

ren en spierfuncties en bloed- en lymfecirculatie te 

stimuleren. De tape biedt steun, maar belemmert 

de bewegingsvrijheid niet. Kortom, een eenvoudige

en niet-belastende behandeling met over het 

algemeen een goed resultaat.

Combinatieaanpak

Patiënten met o.a. hielspoorklachten, een tennis-

elleboog of bijvoorbeeld schouderklachten zoals 

een frozen shoulder kunnen bij Fysiotherapie 

Wanneperveen ook behandeld worden met de 

combinatie van de drie hier bovengenoemde 

gespecialiseerde therapieën.

De praktijk heeft bewezen dat deze combinatieaan-

pak positieve resultaten laat zien, met een langdurig 

resultaat. Shockwave therapie werkt met geluidsgol-

ven die het aangetaste weefsel prikkelen, waardoor 

een genezingsreactie in gang wordt gezet. Wanneer 

dan dry-needling wordt ingezet om de spieren te 

helpen ontspannen en medical taping ondersteuning

biedt, is het effect optimaal.

Fysiotherapie Wanneperveen

Veneweg 130, 7946 LJ Wanneperveen

Tel: 0522 282 943

Bôcke de Boer is een bijzondere fysiotherapeut. Niet alleen, omdat hij voor 
iedere patiënt de tijd neemt of omdat hij gespecialiseerd is in medical taping, 
shockwave therapie en medical taping. Ook als het gaat om de beoefening van 
algemene fysiotherapie dan legt hij de lat hoog.
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Drs. Debby Beck-Pex 
Natuurgeneeskundig Therapeut
In mijn praktijk werk ik vanuit 
een holistische visie; het mense-
lijk lichaam wordt gezien als een 
eenheid, waarin alle aspecten met 
elkaar verbonden zijn. Wij hebben 
hier met onze leefwijze, voeding, 
beweging, gedrag, emoties, gedach-
ten en overtuigingen invloed op.

De PNEI (Psycho- Neuro –Endocrino- Immunologie) 

is de wetenschap die de wisselwerking onderzoekt 

tussen onze psyche, immuunsysteem, zenuwstel-

sel en hormoonstelsel in relatie tot gezondheid en 

ziekte. De therapie richt zich op het activeren van 

het zelfhelend vermogen van het lichaam. Om dit 

bereiken worden verschillende behandelvormen met 

elkaar gecombineerd en kan worden gekomen tot 

een behandeling op maat. Klachten waarmee u in de 

praktijk terecht kunt: vermoeidheid, darmproblemen, 

ADHD/ADD, overgewicht, migraine, huidproblemen, 

auto-immuunziekten, hormonale stoornissen en 

meer.

Bij een eerste behandeling maak ik vaak gebruik 

van het Asyra PRO biofotonen resonantie systeem. 

De behandeling is erop gericht om blokkades in de 

meridianen (energiebanen) op te heffen met behulp 

van een voor u op maat gemaakte digitale homeopa-

thie. Het systeem gaat op zoek naar de oorzaak van 

de verstoringen. Oorzaken kunnen zijn: allergieën, 

belasting van virussen, bacteriën, schimmels, para-

sieten, gifstoffenbelasting, vaccinatie belasting, 

stofwisselingsproblemen en voedingsintoleranties. 

Asyra PRO maakt gebruik van de energievelden en 

meet frequenties van 40 organen en orgaansyste-

men. U krijgt hiervan een overzicht mee naar huis. 

Tevens meet het Asyra PRO systeem of er een tekort 

is aan vitaminen, mineralen, sporenelementen, 

enzymen, essentiële vetten en aminozuren. 

Uw eigen meegebrachte voedingssupplementen 

kunnen getest worden of deze zinvol voor u zijn.

Doel van de behandeling is herstel van het evenwicht 

door middel van gezonde voeding in de basis, 

herstel van opnamecapaciteit, de juiste beweging, 

het hanteren van stress, indien nodig voedingssup-

plementen om de (grotere) verstoringen in 

het lichaam te verhelpen.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Praktijk Orthobalance

Tel.: 06 - 29123054

info@ortho-balance.nl

www.ortho-balance.nl


