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WAAR REGULIERE FYSIOTHERAPEUTEN 
STOPPEN, GAAN WIJ DOOR!  
In onze sfeervolle en ruime studio’s bieden wij een 

totaalpakket van diensten aan om aan jouw fysieke 

en mentale gezondheid te werken. Met een ruim 

aanbod aan specialisten en behandelmethodes 

vinden onze professionals de juiste wijze om jouw 

klachten/blessures te verhelpen. 

ALLES ONDER ÉÉN DAK, WEL
ZO GEMAKKELIJK!  
We hanteren een eigentijdse aanpak die duidelijk 

zijn vruchten afwerpt. Omdat al onze diensten onder 

één dak zitten, kunnen we snel schakelen en de klant 

bieden wat hij/zij op dat moment nodig heeft! 

Wij lopen altijd voorop met het aanbieden van nieuwe 

technieken op het gebied van lichaam en geest. Zo 

kunnen wij onze klanten al jaren garanderen dat hij/

zij bij JPT geholpen wordt aan een fitter- en vitaler 

lichaam en geest.

PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK
Bij een PMO wordt een vitaliteitscheck uitgevoerd waarbij conditionele-, fysieke-, 

en mentale metingen worden gedaan. Hierbij worden gezondheidsrisico’s in 

kaart gebracht. Afhankelijk van de resultaten, stellen we een plan van aanpak op 

waarmee de gezondheid en/of levensstijl kan worden verbeterd. 

HOOGTETRAINING
Hoogtetraining is een vorm van trainen die binnen de duursport vaak wordt gebruikt 

om fysiologische doelen te behalen. Mensen met klachten als diabetes, astma, 

COPD, stofwisselingsaandoeningen, hoog cholesterol, Covid, hoge bloeddruk of 

overgewicht kunnen gebruik maken van de hoogtekamer om klachten te verhelpen. 

Tevens kunnen wij met een hoogte-masker werken waar 1-1 revalidatie training wordt 

gegeven om bovenstaande klachten te verminderen of verhelpen.

FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapie bij JPT Body & Mind heeft als doel om tot de meest efficiënte en 

doeltreffende behandeling van klachten en blessures te komen. Ons team van 

gespecialiseerde fysiotherapeuten adviseren, behandelen en begeleiden je in 

privacy. Binnen 24 uur geholpen, wel zo fijn!

MEDISCHE TRAINING
De dag begint wellicht al met een pijnlijke scheut in de rug of een zere nek. Je 

bent beperkt in jouw bewegingsvrijheid en raakt er aan gewend dat dit de enige 

manier van leven is. Pijn kan veel invloed op jouw plezier in het leven hebben. Om 

weer te kunnen genieten van de leuke dingen in het leven, raden wij medisch 

trainen aan. 

FYSIO-BODYTEC
Met onze unieke behandelmethode worden elektroden ingezet om je sneller te 

laten herstellen van een klacht/blessure. De behandeling van 20 minuten helpt bij 

het versterken van alle grote en kleine spiergroepen, waarbij gewrichten worden 

ontlast. Wanneer deze behandeling wordt ingezet start het revalidatieproces en 

effectiever.



BUSINESS & LIFESTYLE 
COACHING

Wil je graag verandering aanbrengen in je leven, maar je weet niet hoe? Wil 

je groeien, het verschil maken, de beste zijn in wat je doet? Of wil je positiever, 

doelbewuster in het leven staan en meer genieten? Coaching bij JPT is een 

effectieve manier om uitdagingen van het dagelijks leven te tackelen. Onze coaches 

verzorgen 1-op-1 sessies en trajecten en workshops op maat. Op locatie of bij JPT. 

Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de volgende methodes: 

CHECK-CIRCLE     Mindfulness CHECK-CIRCLE     Ademtechnieken

CHECK-CIRCLE     Meditatie CHECK-CIRCLE     Bars sessies

CHECK-CIRCLE     Coaching CHECK-CIRCLE     Koude training

START VANDAAG EN WORD DE BESTE VERSIE VAN JEZELF!

Sommige behandelmethodes bij JPT Body & Mind worden geheel of gedeeltelijk vergoed 

door de zorgverzekeraar. Informeer bij jouw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. 

CRYOTHERAPIE
Last van weinig energie, langdurige blessures of 

een laag immuunsysteem? Cryotherapie helpt! 

Door maximale doorbloeding, zuurstoftoevoer 

en de shock die cryotherapie veroorzaakt, zal het 

lichaam versnelt een blessure te lijf gaan. Door jouw 

herstel te verkorten zal je op korte termijn weer 

volledig kunnen trainen en zul je je trainingsdoelen 

halen.

MINDFULNESS
Mindfulness staat voor bewust zijn in het nu. 

Bewust van jouw gevoelens, van wat je denkt, van 

jouw omgeving, maar ook de manier waarop je 

reageert op jouw omgeving. Door het beoefenen 

van Mindfulness krijg je betere inzichten, doorbreek 

je blokkades en ontwikkel je strategieën voor 

veranderingen en verdere zelfontwikkeling.

ECHOGRAFIE
Bij Echografie worden geblesseerde structuren 

bewegend in beeld gebracht met behulp van 

ultrageluidsgolven. De fysiotherapeut kan direct 

een relatie leggen tussen de klacht en de beelden. 

Hierop wordt een behandelplan gecreëerd. Zo kan 

er een goede en snelle diagnose gesteld worden.

EPTE 
EPTE staat voor Percutane Electrolyse Therapie. 

Een nieuwe en innovatieve behandelmethode 

voor peesklachten. De therapie bevordert het 

lichaamseigen herstelvermogen direct op de plek 

waar het nodig is!

MASSAGE
Wil je tot rust komen, een vaste schouder los laten 

masseren of graag van een aanhoudende klacht/

blessure af? Onze fysiotherapeuten en masseuses 

gaan te werk met verschillende massage methodes 

om jou weer fijn te laten voelen en ontspannen de 

ruimte te verlaten.

BARS
Een Bars behandeling is voor iedereen die meer 

rust, ruimte en ontspanning in het hoofd en 

lichaam wenst. Naast de diepe ontspanning 

zorgt een Bars behandeling ook voor dynamische 

verandering op alle vlakken in het leven.

MANUELE THERAPIE
Wanneer een gewricht slecht kan bewegen, of als 

deze pijnlijk is, kan manuele therapie een goede 

uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie 

zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; 

gewrichten zijn soepeler en bewegen gaat 

gemakkelijker.

VAATDIAGNOSTIEK 
Hoge bloeddruk, hoog cholesterol of hart- en

vaatziekten in de familie? JPT biedt je in 

samenwerking met Prevascan de mogelijkheid om 

inzicht te krijgen in de status van jouw bloedvaten. 

Voorkom dat het dicht slibben (atherosclerose) van 

jouw bloedvaten je overvalt.
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