Cesartherapie
Cesartherapie is gericht op het verbeteren van de
houdings– en bewegingsgewoonten met als doel lichamelijke
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Cesartherapie Vlaardingen
De praktijk Cesartherapie Vlaardingen bestaat uit enthousias-

en het verbeteren van de functie van de bekkenbodem.
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Thuiszorgtherapie
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Openingstijden

Rugklachten

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00

HNP (hernia)

uur tot 18.00 uur. Op dinsdag is de praktijk geopend tot

Afwijkingen aan de wervelkolom,
scoliose, kyfose, Scheuermann

20.00 uur.

Nek– en schouderklachten

Aanmelding
U kunt zich telefonisch, per mail of in persoon bij ons

CANS klachten (voorheen RSI)

aanmelden voor een eerste afspraak. Hiervoor hoeft u in

Hoofdpijnklachten en migraine

principe geen verwijzing van uw huisarts te hebben, aangezien

Spannings– en stressgerelateerde klachten

Cesartherapie direct toegankelijk is. Behandeling aan huis is ook
mogelijk.

Astma/ COPD/ Hyperventilatie
Bekkenklachten
Incontinentie

Heup/ Knie / Voetklachten

Informatie
Voor meer informatie over Cesartherapie, de praktijk of
foldermateriaal kijkt u op onze website.

Artrose

Cesartherapie Vlaardingen

Osteoporose

Zwanensingel 9

Neurologische aandoeningen; MS, ziekte van
Parkinson, CVA

3136 GZ Vlaardingen

Reumatische aandoeningen; RA, m. Bechterew,
fibromyalgie

tel: 010-474.45.83

Revalidatie na heup/ knie operatie
Houdingsafwijkingen
Arbeidsgerelateerde klachten
Motorische achterstand bij kinderen
Thuiszorgtherapie

www.cesarvld.nl
info@cesarvld.nl

