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www.gezondheidscentrumwognum.nl

JEREMY DE VISSER PERSONAL TRAINER

Ik ben Jeremy de Visser, en al ruim 15 jaar vol passie werkzaam
in de sport. Bewegen is een belangrijk onderdeel in het leven.
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of bel: 06-53570027
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LOGOPEDIE EN
GEHOOR

Sandra Swalue

TINNITUS
(OORSUIZEN) &
HYPERACUSIS

TINNITUS (OORSUIZEN) & HYPERACUSIS

DE BEHANDELDISCIPLINES

WAT IS TINNITUS?
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OORZAKEN VAN TINNITUS EN HYPERACUSIS
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en hyperacusis
is een gehoortrauma
met
spanning- en stressgerelateerde
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VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DE KOGGEMEER
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WAT DOET DE LOGOPEDIST?
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verdwijnen.
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in passie
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is het verstandig om persoonlijk haalbare doelen te stellen. Als
personal trainer richt ik mij op zaken als afvallen, de conditie,
massa en het verbeteren van de algehele fitheid. Daarbij is het
mijn doelstelling om doormiddel van bewegen op een afwisselende en plezierige manier jou te laten werken aan je eigen
welzijn. Met bewegen train je niet alleen je spieren maar ook je
immuunsysteem en psychische gesteldheid. Iemand die zich fit
voelt is positief gestemd!
Kijk voor meer informatie op: www.devisserpersonaltraining.nl
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LOGOPEDIE SANDRA SWALUE

Mijn naam is Sandra Swalue, ik ben werkzaam als logopedist. Ik
bied hulp bij stemproblemen en uitspraakklachten. Ook kan ik u
begeleiden bij problemen met het gehoor zoals oorsuizen (tinnitus),
slechthorendheid en de omgang met hoor apparatuur. Als u een
spraakstoornis heeft opgelopen door een aandoening of ongeval,
zoals een beroerte, kan ik u helpen revalideren. Ik samen met de
KNO-arts, de fysiotherapeut, de psycholoog en de audicien.
Kijk voor meer informatie op: www.paramee.nl
of bel: 0229-284343
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