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Client  

"Wat ben ik blij met jou manier van 

werken. Zorgzaam, met gevoel en 

luisteren naar wat er nodig is. Zeer 

tevreden je bent een topper."  

Topsporter  

 "Al weer wat jaren geleden ben ik in contact gekomen met Joyce. Ik werd in der tijd naar 

haar doorverwezen door een osteopaat. Ik had chronische klachten in mijn nek en schouder 

met veel hoofdpijn als gevolg. Het allereerste persoonlijke contact was een bijzondere 

ervaring voor mij. Joyce vroeg me hoe het met me ging. Ze stelde niet alleen vragen over 

mijn klachten, maar had interesse in mijn gehele welzijn. Dat gaf mij het gevoel dat ik 

gehoord werd. Toen ik voor de tweede keer bij haar was en dit aan haar vertelde gaf ze aan 

dat dit voor haar manier van werken de basis vormt van het zoeken naar een voor mij 

passende behandeling. Ik had dit vaker van professionals gehoord. Zij was de eerste die mij 

ook dat gevoel gaf en er naar handelde.  

Dit was het begin van een goede en prettige periode bij haar praktijk. Het meest bijzondere 

vind ik dat Joyce na al die jaren mij nog steeds het gevoel geeft, vanuit interesse samen met 

mij te zoeken naar welke vorm van behandeling ik nodig heb. Ondanks dat mijn hulpvraag 

in de jaren diverse malen veranderde, is het resultaat van haar behandelingen altijd positief 

geweest.  

Ik ben iemand die van jongs af aan op een behoorlijk niveau sport en daardoor meerdere 

personen heb gevraagd mij te helpen gezond en blessure vrij te blijven. Niet eerder heb ik 

het gevoel gehad zoals bij Joyce. Het gevoel dat ik en mijn hulpvraag centraal sta. Dank je 

Joyce. Zonder jou ondersteuning had ik diverse grote doelen niet kunnen behalen." 

 

Topsporter 

"Geen lange wachttijden snelle en 

deskundige diagnose en vakkundige 

behandeling." 

Moeder jeugd topsporter  

"Joyce is zeer kundig en betrouwbaar. Ze staat altijd voor je klaar en is enorm betrokken. 

Met haar brede kennis verricht zij op zowel fysiek als mentaal vlak professionele 

ondersteuning. Wij zijn meer dan tevreden over haar en de resultaten." 
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Moeder jeugd topsportster  

"Joyce was als fysiotherapeut aanwezig voor 2 Nederlandse ploegen bij een internationaal 

hockeytoernooi in Minsk, Belarus (Wit-Rusland). Zij stond letterlijk 24-uur per dag klaar voor 

de jongens en meiden in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar. Niet alleen voor medische 

zorg, maar ook voor persoonlijke ondersteuning. Niets dan lof voor alle zorg welke zij daar 

heeft verleend. Helaas had onze dochter daar ook medische zorg nodig wegens een 

schouderblessure. Mede door de goede zorgen ter plekke, maar ook de nazorg van Joyce 

terug in Nederland, verliep het herstel zeer voorspoedig. Onze dochter kijkt alweer uit naar 

de volgende reis waar Joyce als begeleiding bij aanwezig zal zijn. ""Als Joyce erbij is, komt 

het zeker goed. Niet alleen gezellig, maar ik weet ook zeker als er iets gebeurd dat zij mij 

goed kan helpen"". Wij raden Joyce zeker aan op basis van haar kennis en kunde, maar ook 

niet te vergeten haar enthousiasme en persoonlijkheid." 

Topsporter (22 jaar) 

"SportZorg JVO, in twee woorden kennis 

en professionaliteit! Een brede kennis 

met de juiste kijk op het vak. De lach van 

Joyce zegt alles over de liefde voor het 

vak, dat straalt ze uit en laat ze merken in 

haar behandeling. Als trouwe patient 

beveel ik Joyce aan als therapeut, 

verzorgster en noem maar op!" 

Client  

"Integer en betrouwbaar! Meedenkend 

en professioneel. Altijd een luisterend 

oor en zeer kundige handjes!!! Joyce is 

een toppertje!!!!" 

Client  

"Geweldige, en zeer kundige therapeute. 

Waar vele anderen hebben gefaald heeft 

zij mijn klachten opgelost!" 

Client  

"Joyce is echt een vakvrouw. Een enorme 

vakkennis en een grote rugzak met 

ervaring. Maar bovenal ziet ze je ook 

gewoon als mens en niet alleen als 

patient . Legt alles rustig, duidelijker 

geduldig uit. Kortom dik tevreden!!" 
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Topsportster (46 jaar) 

"Joyce weet mij elke keer weer de behandeling te geven die ik nodig heb om verder te 

komen. Ze heeft een enorme vakkennis en kent veel behandeltechnieken. Doordat ze 

naar het geheel kijkt is ze in staat om problemen te doorbreken die al langere tijd spelen. 

Zonder haar zou ik niet kunnen wat ik nu kan. " 

Client  

"Bij JvO Professional Care ben ik altijd vriendelijk en professioneel ontvangen. Door de 

juiste zorg en een naastliggend herstelplan kom ik altijd snel bovenop mijn blessures. JvO 

Professional Care is zeker aan te en ik kom er graag terug. " 


