
In de praktijk
h e a l t h c a r e

RAYER HEALTHCARE STERK IN ZORG!

STERK IN ZORG!

Rayer Healthcare is op meerdere locaties gevestigd.  
Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op www.rayerhealthcare.nl.

0182 533 159
info@rayerhealthcare.nl  
www.rayerhealthcare.nl

Wilt u meer informatie? 



“Doordat ik veel sport, heb ik 

helaas regelmatig vervelende 

blessures. Gelukkig weet ik dat ik 

met Rayer Healthcare op een snel 

en goed herstel kan rekenen.”

MANUELE THERAPIE       FYSIOTHERAPIE       SHOCKWAVE       FITNESS       DRY NEEDLING       SPORTFYSIOTHERAPIE               RAYER HEALTHCARE STERK IN ZORG!

Onze specialisaties

Elk centrum van Rayer Healthcare heeft een breed scala 

aan therapeuten in huis en kunt u bij ons terecht bij 

onder ander de volgende situaties: 

}  Rugklachten, van spit tot hernia  

}  Nek- en schouderklachten  

}  COPD/astma  

}  Multiple Sclerose  

}  Kwetsbare ouderen  

}  Oncologie  

}  Ziekte van Parkinson  

}  Etalagebenen 

}  Arthrose knie of heup 

}  Chronische peesklachten, zoals tenniselleboog,   

    achillespees of hielspoor  

}  Acute en chronische sportblessures  

}  Revalidatie na heup, knie, enkel, pols of hand operatie  

}  Revalidatie na rugoperatie, zoals hernia en stenose 

}  Reuma  

}  Bekkenbodemklachten 

Onze dienstverlening

Wij staan dagelijks voor u klaar om zorgvuldig en effectief uw klacht 

te verhelpen. Of u nu een acute blessure heeft of een chronische 

klacht. Daarnaast is Rayer Healthcare een partner van het Groene 

Hart Ziekenhuis en werken wij tevens als eerstelijns praktijk.  

Dat houdt in dat u zonder verwijzing van de huisarts of specialist 

bij ons terecht kunt. Bij uw bezoek doen wij eerst een screening, 

waarbij wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste 

adres bent. Als dit zo is, kunnen we direct beginnen met werken  

aan uw herstel. 

Voor iedereen die zorg nodig heeft staan onze specialisten 

klaar om te helpen. We zorgen voor een accurate en effectieve 

behandeling van lichamelijke klachten of blessures. Hierbij  

handelen we naar de oorzaak en bieden u een persoonlijk 

behandelplan én deskundig advies om nieuwe klachten zo veel 

mogelijk te voorkomen. Dat is Rayer Healthcare. Sterk in zorg!

Actieve aanpak

Afhankelijk van de aard van uw klacht, pakken wij 

de oorzaak ook op actieve wijze aan. U zult hierbij 

onder begeleiding van één van de specialisten 

specifieke oefeningen in de fitnessruimte uitvoeren 

op onze kwaliteitsapparatuur. Wij zorgen er 

hiermee voor dat u sneller herstelt en helpen 

wij u voorkomen dat u belast wordt met nieuwe 

lichamelijke klachten.


