
UW BEDRIJF IN TOPVORM



WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN: 

- Stoelmassage      - Fit blijven op bedrijfslocatie
- Fysiotherapie op bedrijfslocatie - Fit blijven op de praktijk  
- Fysiotherapie op de praktijk  - Behandeling en revalidatie

- Werkplekonderzoek 

Veel bedrijven hebben een hoger ziekteverzuim dan nodig is. 
Een gezonde levensstijl is daarom van belang. Belangrijk is dan om te bewegen onder 
deskundige begeleiding, zodat klachten en blessures zoveel mogelijk voorkomen kunnen 
worden. 

Health4Business kan u fysiotherapie aanbieden op de praktijk of op uw bedrijfslocatie, gericht 
op voorspoedig herstel en preventie. Bedrijfstherapie werkt preventief tegen klachten en pakt 
bestaande klachten aan. Hierdoor zal het ziekteverzuim binnen uw organisatie verminderen.



De fysiotherapeut

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen en behandelt 
patiënten die in het dagelijks leven op dit gebied belemmerd worden. 

In Nederland werken ongeveer 20.000 fysiotherapeuten in zelfstandige 
praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, gezondheidscentra, 
verpleeghuizen en steeds vaker ook op de bedrijfsvloer. 

Samen met de fysiotherapeut werkt u aan meer bewegingsvrijheid en 
een betere kwaliteit van leven en werken. De fysiotherapeut behandelt 
patiënten individueel of in groepen. 

Voordat de fysiotherapeut met u aan de slag gaat, wordt er eerst een 
behandelplan gemaakt waarin hij of zij samen met u naar uw wensen, 
lichamelijke situatie en mogelijkheden kijkt. Dit plan wordt dan samen met 
u besproken.



STOELMASSAGE

Onze therapeuten en masseurs kunnen een energieke 
drukpuntmassage geven. Dit kan direct meer ontspanning en 
minder pijn geven. Deze interventie leidt direct tot minder 
verzuim op de werkvloer.

Behandelingen BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE

Met de therapeuten van Fysio4DenBosch heeft uw 
organisatie een externe preventiemedewerker in 

huis. De therapeuten kunnen in het bedrijf of op onze 
praktijklocatie indien nodig een screening, intake en of 

behandeling(en) uitvoeren. 

Op het moment dat uw medewerker een klacht heeft kan 
zij direct contact opnemen met de therapeut voor vragen 

of behandeling.   



FIT BLIJVEN

Leven is bewegen, is ons motto als fysiotherapeuten. Helaas zien 
we dagelijks in onze praktijk dat mensen niet of onvoldoende 
bewegen. Ook vele uren aaneengesloten pc-werk zonder 
voldoende rustmomenten is een veelvoorkomend probleem op 
de werkvloer. Onze fysiotherapeuten kunnen uw medewerkers in 
beweging krijgen en houden. 

Door het op bedrijfslocatie uitvoeren van sport, activiteiten en 
het gebruik van tools op de werkplek kunnen uw medewerkers 
in beweging blijven en kan er ook direct worden gewerkt aan 
de teambuilding. Mochten er geen mogelijkheden zijn op 
de bedrijfslocatie dan is dit uiteraard ook mogelijk op onze 
praktijklocatie. 

BEHANDELING EN REVALIDATIE

Na behandelingen bij de fysiotherapeut kan het zijn dat uw medewerker 
een revalidatieproces in gaat. Uw medewerker kan op de praktijk sporten/ 
revalideren onder begeleiding van een fysiotherapeut. 



WERKPLEKONDERZOEK

Een werkplekonderzoek of werkplek analyse is een onderzoek op basis van 
fysieke klachten, zoals bijvoorbeeld RSI oftewel CANS, stress en rugklachten. 

Het soort werkplek kan variëren, vaak gaat het om kantoorwerkplekken, maar 
bijvoorbeeld ook om werk in de productie of bouw. Een werkplekonderzoek omvat 

werkplekadvies en begeleiding. 

Aan bod komen de werkplek ergonomie, werkdruk, werkhouding, stress en 
beweging. Tijdens een werkplekonderzoek wordt er dan ook veel aandacht aan de 

zithouding van uw medewerkers besteed. 



WILT U OOK DE GEZONDHEID VAN UW 
MEDEWERKERS VERBETEREN?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

U kunt ons bellen via telefoonnummer 073-2048363 of een 
e-mail sturen naar: admin@fysio4denbosch.nl

Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te 
bespreken. 

Fysio 4 Den Bosch   Van Berckelstraat 32  ’s-Hertogenbosch                    
Fysio Paleiskwartier       Hugo de Grootlaan 20-22  ‘s-Hertogenbosch            
Boschveld                        Copernicuslaan 301  ‘s-Hertogenbosch             
Fysio De Dieze              Werfpad 6   ’s-Hertogenbosch 


