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NIEUWSBRIEF JUNI

Even  voorstellen: Felix Bijman
Felix is sinds begin december als algemeen fysiotherapeut bij ons in dienst.
Felix is zeer sportief: een enthousiast hockeyer en doet aan fitness, dus sportge-
relateerde klachten hebben zijn speciale aandacht. Daarnaast is Felix gespeci-
aliseerd in rug, nek en schouderklachten, revalidatie, Lasertherapie en Dynamic 
taping. 
Ook voor bedrijfsfysiotherapie bent u bij Felix aan het juiste adres: hij is arbeids-
coach.
Felix is aangesloten bij Netwerk Orthopedie en Rug Netwerk. 
Ambitieus als Felix is gaat hij vanaf september a.s. zijn dienstverband bij ons 
combineren met een Masterstudie Manuele Therapie, waar wij als fysiotherapie-
praktijk natuurlijk ontzettend blij mee zijn!

Fysiotherapie met High Power Laser Therapie
Wij zijn er trots op te kunnen meedelen dat we vanaf van-
daag beschikken over een High Power Laser apparaat voor 
High power laser therapie.
Wat is High Power Laser Therapie? Dit is een pijnloze zeer 
effectieve manier om pijn te bestrijden en ontstekingen van 
gewrichten en pezen sneller te genezen.
Voor welke klachten gebruikt Fysiotherapie Rob Mars de 
high power laser? 
De high power laser is inzetbaar bij peesontstekingen, 
verrekking en verstuiking, tenniselleboog en golferselle-
boog, slijmbeursontsteking, gewrichtsontsteking, meniscus 
klachten, lage rug klachten en nog vele andere klachten.
Lees meer over deze nieuwe behandelwijze op onze web-
site. 

Fysiotherapie Rob Mars sponsort Tas ‘82
Heel trots zijn wij op ons prachtige nieuwe sponsorbord 
bij Atletiekvereniging TAS 82 in Schagen. Als liefhebbers 
en begeleiders van sport, sponsoren wij deze sympatieke 
atletiekvereniging met veel genoegen.

Bioderma Photoderm
Wij verkopen sinds enige jaren Bioderma in onze praktijk. 
Echt goede producten voor de (zeer) gevoelige huid, 
waaronder de zonbeschermingslijn, Photoderm voor be-
scherming tegen de zon.   
Bioderma Photoderm biedt op basis van de combinatie 
van huidtype, het type zon (seizoen, tijdstip van de dag) 
en de geografische omstandigheden (hoogte, positie t.o.v. 
de evenaar) een pasklare oplossing om u te beschermen 
tegen de gevaren van de zon. 

Met het Photoderm productaanbod biedt BIODERMA 
producten om de gezondheid van de huid te behouden 
door het beste UVA/ UVB-evenwicht op de markt te bie-
den, en dit in innoverende texturen. 
Gepatenteerde Bio-celbescherming®, een exclusiviteit van 
BIODERMA die in alle producten van het productaanbod 
zit*, beschermt de cellen en het DNA van de huid. 
Photoderm wordt voorgeschreven door dermatologen.

Wilt u ook eens kennismaken met de Bioderma producten? 
Gedurende de maand juni bieden we 10% korting op 
het gehele assortiment van Bioderma.


