
SPONSOR IN DE ETALAGE

Paul Mulder en Peter van Oostveen zijn twee rasechte 
Quickers en zijn samen ruim 75 jaar Quick-lid. Niet toeval-
lig bundelden ze hun krachten en noemen hun praktijk 
sinds 2002 M&O. Ze kenden elkaar van Quick, waren bei-
den fysiotherapeut en Peter kwam als patiënt bij Paul. De 
kelder van Mimosastraat nummer 4 was nog leeg en Peter 
begon er zijn praktijk. Paul had boven zijn behandelkamer. 
Inmiddels heeft M&O vijf vestigingen, 8 fysiotherapeuten 
- waarvan een Quicker Maurits du Pré is - 2 praktijkassisten-
tes, een officemanager en Quicker Jan van Es.

Paul en Peter zijn drukbezette heren en naast hun bloei-
ende praktijk moet er natuurlijk ook gegolfd en met pe-
tanqueballen gegooid worden. Om maar iets te noemen. 
Gelukkig was Mulder in de gelegenheid om met de Chan-
tecler te praten. Hij legt uit dat hij van de M en O de laatste 
ondernemer is en Paul meer de verbindende factor. Dat 
blijkt een succesvolle combinatie. 

DE WIJK IS BELANGRIJK
“De wijk is belangrijk voor ons. Daar zijn wij mee ver-
groeid, onze patiënten wonen er en wij hebben er vijf ves-
tigingen van onze praktijk. Ook Quick zit in onze wijk en 
wij zijn dan ook een van de drie fysiotherapiepraktijken 

waar spelers naar toe worden gestuurd door de medische 
commissie van Quick. Op maandag is er een gratis blessu-
respreekuur voor Quickers.”

Paul Mulder is helder wanneer hem wordt gevraagd naar 
de nabije toekomst van M&O. “Het belangrijkste doel is 
vergroten van de kwaliteit van behandelen. Dát is ons 
werk en daar gaat het om. Concreet betekent dat dat 
alle behandelaars zich moeten blijven ontwikkelen. Ver-
breding en verdieping door middel van studie met een 
mastertitel voor allemaal. We hebben nu al behoorlijk 
wat specialisaties te bieden zoals orthopedische manuele 
therapie, sportfysiotherapie, therapie voor ouderen met 
dementie en neurologische aandoeningen, valpreventie, 
runningtherapie, dry needling en nog veel meer. Ik ben 
zelf osteopaat.”

WARME BAND MET QUICK
Tot besluit wil Paul wel kwijt dat hij tevreden is met de 
band die M&O als sponsor heeft met Quick. “Wij zijn na-
tuurlijk een emotionele sponsor zoals Quick er veel heeft. 
Maar we krijgen genoeg aandacht en als de sponsorcom-
missie iets toezegt of belooft te regelen, dan gebeurt het 
ook. Heel fijn.”

Door: Marjon Burger

In de rubriek SPONSOREN IN DE ETALAGE wordt telkens een van onze gewaardeerde Quicksponsoren 
in de etalage gezet. Dit keer is de eer aan M&O, de bekende ‘fysiotherapie en meer’ praktijk van Paul 
Mulder en Peter van Oostveen.
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