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De nieuwe praktijk van Meander 

Paramedisch Centrum is gevestigd 
in D’r Pool in Kerkrade Centrum. 
Ook als u minder mobiel bent is de 
praktijk voor u goed bereikbaar en 

toegankelijk. 
 
Meander Paramedisch Centrum 
biedt een scala aan mogelijk-
heden op het gebied van 
paramedische zorg.  
 

Naast de fysiotherapie met zijn 
specialismen op het gebied van 
sport  /manuele therapie / 
lymfoedeemtherapie en geriatrie 
fysiotherapie kunt u hier ook 
terecht voor ergotherapie, 
logopedie, diëtetiek en 

psychologie.  
 
Een combinatie van deze 
therapieën is ook mogelijk. Het 
brede aanbod onder één dak 

maakt dat extra gemakkelijk. 
 

De nieuwe praktijk in D’r Pool is  pas 

verbouwd en voldoet  aan de laatste 
eisen. Meander Paramedisch Centrum 
biedt op deze locatie naast individuele 
reguliere behandelingen ook groeps-
behandelingen aan, o.a.  leefstijl-
coaching en medische  trainings-

therapie (met als doel preventie van 

rugklachten en bewegen bij reuma).  
 
Bij de fysiotherapeut van Meander 
Paramedisch Centrum kunt u 
daarnaast terecht voor: 
- sport gerelateerde letsels 

- manuele therapie 
- lymfoedeemtherapie 
- geriatrie fysiotherapie 
 
Geriatrische Revalidatiezorg 

De nieuwe praktijk is ook geschikt voor 
nabehandeling van klanten in het 

zogenaamde traject van Geriatrische 
Revalidatiezorg. 
Geriatrische Revalidatiezorg is een 
Diagnose-Behandel-Combinatie die per 
1 januari 2013 een feit is. 
 
Samenwerking met Fitland 

Als klant van Meander Paramedisch 
Centrum heeft  u profijt van de 
samenwerking met Fitland dat in 

hetzelfde complex gelegen is.  
Uw therapeut kan samen met de 
sportinstructeur van Fitland na 

afronding van de therapie een op u 
afgestemd oefenprogramma opstellen. 
 
Op deze manier kunt u na afronding 
van de behandeling uw pas verworven 
mogelijkheden op peil houden.  
 

 

 

 
 
U hebt dan tevens de mogelijkheid uw eigen therapeut  te consulteren. 

 
Bent u klant bij Fitland en ondervindt u lichamelijke klachten tijdens het 
sporten, dan is een consult bij de fysiotherapeut van Meander Paramedisch 
Centrum altijd mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden bij uw sportinstructeur 

van Fitland. 
 
Openingstijden 
De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 19.00 uur. 
In overleg met uw therapeut zijn ook afspraken buiten deze tijden mogelijk. 
 

Nieuwsgierig geworden of interesse?  

Neem dan contact op met het  secretariaat  van de  Paramedische Dienst:  
T 045 546 74 80   
E secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl 
I  www.meandergroep.com 
 
Meander Paramedisch Centrum D’r Pool 

Putgang 6     
6461 EK Kerkrade    
 

U kunt voor behandeling ook terecht in onze vestiging in Eygelshoven, 

Anselderlaan 31.  
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