
Binnen onze praktijk bieden wij ouderen de mogelijkheid 
om in een rustige setting aan hun lichamelijke gesteldheid te 
werken.

Bij ouder worden is een gezond en goed functionerend li-
chaam soms niet meer vanzelfsprekend. Activiteiten die eer-
der zonder moeite werden uitgevoerd, kosten u nu ineens de 
nodige moeite.

Met de leeftijd, neemt ook vaak de mogelijkheid af om veel 
en intensief te bewegen. Een achteruitgang van bijvoorbeeld 
uw conditie, kracht en/of evenwicht komen vaak voor bij het 
ouder worden. Uw kwaliteit van leven wordt voor een groot 
deel bepaald door bewegen. Iemand die veel beweegt zal de 
mogelijkheden om te bewegen beter in stand kunnen houden 
dan iemand die weinig beweegt.

Waarom
Movero Vita?

Wij maken bewust de keuze voor een
kleiner aanbod van veilige cardio- en
krachtapparatuur en continue
persoonlijke begeleiding

Leven is
Bewegen
Bewegen
is Leven!

U krijgt bij ons een gratis gezond-
heidsmeting en wij maken voor u 
een persoonlijke programma 
op maat, gericht op uw 
persoonlijke doelen. 
U beweegt op een 
leuke en verant-
woorde ma-
nier, zonder 
het risico 
van bles-
sures.

•	 Geen	wachtlijst
•	 Deskundig	en	betrouwbaar
•	 Behandeling	bij	ons	of	bij	u
•	 Uitstekende	voor-	en	nazorg
•	 Ruime	en	flexibele	openingstijden
•	 Vergoeding	door	alle	zorgverzekeraars
•	 Intensieve	samenwerking	met	andere	zorgprofes-

sionals
•	 Vriendelijk	 en	 gemotiveerd	 team	 dat	 het	 leuk	

vindt	u	te	helpen
•	 U	gaat	bij	ons	met	een	goed	gevoel	de	deur	uit

De dame met artrose, de fanatieke voetballer of de heer 
met nekpijn: U zoekt toch ook naar een oplossing voor 
uw lichamelijke klachten? Onze fysiotherapeuten helpen 
u hierbij met de nodige zorg en aandacht. U bent van 
harte welkom bij ons in Kerkrade-centrum voor fysiothe-
rapie en revalidatie.

Een praktijk waar u wordt uitgedaagd om het optimale 
uit uzelf te halen en waar snel herstel belangrijk wordt 
gevonden. Wij bieden u een totaalpakket voor de be-
handeling van uw klachten. Dit alles in een prettige om-
geving waarin iedereen zich thuis voelt.

Uw gezondheid telt!
Onze rolstoel- en rol-
latortoegankelijke 
praktijk is goed be-
reikbaar en ge-

vestigd in ons 
paramedisch 

centrum, 
gelegen op marktstraat 69 en 

voorzien van een ruime par-
keerplaats voor onze 

bezoekers.
Marktstraat 69
6461 CVKerkrade
Bel ons op: 045 5455396
Mail ons op: info@moverovita.nl
Internet: www.moverovita.nl
Facebook: www.facebook.com/movero.vita
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Uw Lichaam 
verdient
de beste
behandeling!

Movero Vita fysiotherapie en revalidatie betekent 
deskundigheid en veel ervaring in een moderne jas. Sinds 
1972 waren wij als een van de eerste fysiotherapiepraktij-
ken aanwezig binnen Kerkrade. 

De fysiotherapeuten van Movero Vita zijn vooruitstrevend 
en vernieuwend in hun denken en handelen en zijn ge-
specialiseerd in orthopedische fysiotherapie- en revalidatie 
na een blessure, operatie of ziekte. Wij maken binnen onze 
behandeling gebruik van een combinatie van de nieuw-
ste therapeutische technieken binnen de fysiotherapie, 
welke garant staan voor een goed resultaat!

Ons team van fysiotherapeuten werkt nauw samen met el-
kaar en orthopeden in de regio (Nederland en Duitsland). 
Onze multidisciplinaire samenstelling zorgt ervoor dat 
u de meest optimale behandeling en het best passende 
nazorg- en revalidatietraject krijgt.

Vertrouwd voor patiënten, gerespecteerd door artsen.

Wij hebben de expertise/deskundigheid en veel ervaring 
(deskundigen) met het adviseren en begeleiden van men-
sen met orthopedische klachten en zijn dan ook gespeci-
aliseerd in orthopedische revalidatie, manuele therapie en 
sportfysiotherapie- en revalidatie.

Naast uw individuele behandeling bieden wij u ook de 
moge-lijkheden om gratis en zelfstandig aansluitend aan uw 
behandeling op onze praktijk te werken aan uw herstel.

•	(gratis) trainingstraject voorafgaand aan uw operatie
•	(gratis) check hoogte vergoeding fysiotherapie
•	1 maand gratis nazorg in de vorm van Movero Fysiek

U kunt rekenen op de beste orthopedische revalidatie van 
de regio. Niet voor niks verwijzen artsen patiënten vaak door 
naar Movero Vita.

Snel(ler) herstellen 
en terugkeren naar uw
normale dagelijkse activiteiten, 
is ons doel!

Vertrouwd
voor patiënten
gerespecteerd

door artsen

Uw Lichaam verdient de beste behandeling!

Wij werken zonder wachtlijst en maken
tijd voor u vrij! Wij helpen u en staan

voor u klaar om u vanaf ieder punt in
uw revalidatie of klacht verder te brengen

Specialisaties
Algemene fysiotherapie

Manuele therapie
Sportfysiotherapie- en revalidatie

Orthopedische Revalidatie
Fysiotherapie Aan Huis

Mulligan Concept (pijnvrij/direct resultaat!)
Oncologische fysiotherapie/revalidatie

COPD/longrevalidatie
hartrevalidatie 

Dry Needling
Kinesiotaping

Tapen en bandageren

Partners / Samenwerkingen
Atrium Heerlen

Praxis Klinik Orthopaedie Aachen
Ergotherapie

Podotherapie
Huid- en oedeemtherapie

Osteopathie
Psychologie

Voedingsdeskundig/Diëtetiek
orthopedische hulpmiddelen


