SPORTREVALIDATIE

Binnen de sportrevalidatie is er toenemende aandacht voor
mobilisatie van het neurogene systeem als behandelmiddel bij
blessures. Kennis hierover kan een toegevoegde waarde zijn
voor een optimale begeleiding van sporters.
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