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ligt op toename van het werk-

af van de door u afgesloten polis.

Wij hebben diverse locaties in Noord-Holland, op onze website
vindt u het complete overzicht.

vermogen, inzicht in belastende

Raadpleeg hiervoor de polisvoor-

Wilt u aanvullende informatie? Neem gerust contact met ons op.

factoren en voorlichting omtrent
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het omgaan met pijnklachten en
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de polisvoorwaarden van uw zorg
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Waar kunt u ons vinden?

Hoofdvestiging Broekpolder:
Steenhouwerskwartier 29b
1967 KD Heemskerk
Telefoon: 0251-231900
Website: www.revacentre.nl
Mail: info@revacentre.nl

Ook ’s avonds en op zaterdag open
Reva Centre is op werkdagen tijdens kantooruren geopend.
Onze vestigingen zijn daarnaast ook op één of meerdere avonden
geopend. Onze hoofdvestiging in Heemskerk is bovendien op
zaterdagochtend open.
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Informatie folder

Reva Centre,
samenwerken om uw
doelstellingen te bereiken!

Samenwerken om uw

De persoonlijke aanpak

Tevens treft u een Health cheque

Hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van de best werkende en wetenschappelijk

doelstellingen te bereiken

Wij ontvangen u graag in onze

aan (waarmee u na afloop van uw

onderbouwde behandelmethoden en werken wij conform de nieuwste ontwikkelingen.

Reva Centre staat voor oprechte
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behandeling 2 weken gratis kunt
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trainen in het Reva TRAINING
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Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in klachten van de rug en nek en bij de
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u rondleiden door het centrum en

lingen en/of trainingen binnen ons
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wij zijn er voor u.
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kracht en uithoudingsvermogen van de rug en nek. Dit gaat vaak samen met een snelle
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informeren naar uw ervaringen

afname van pijn en beperkingen. Zo kunt u weer snel doen wat belangrijk is voor u.
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en wat wilt u weer graag kunnen

bij ons. Alles om onze klanten nog

gebied van fysiotherapie in Noord/

doen”. Door de ruime ervaring,

beter te begrijpen en daardoor te

Sport en (preventie van) sportblessures

Holland. Wij hebben vijf modern

hoge kwaliteit en goede onderlinge

kunnen blijven ontwikkelen; dat is

Wij hechten veel waarde aan sport en vitaliteit en daarom zijn wij actief bij het voorko-

ingerichte locaties waarbij zeer

samenwerking van onze therapeuten

onze doelstelling. Wat is die van u?

men van sportblessures en bij duurzaam herstel na een sportblessure. Diverse teams

veel specialisaties aanwezig zijn.

bent u bij ons in goede handen. U

Een professioneel centrum om te

ontvangt een map die specifiek voor

Uw therapeuten

verenigingen zijn wekelijks inloopspreekuren die toegankelijk zijn voor alle leden. Op

revalideren van klachten en/of

u is samengesteld met relevantie

Bij Reva Centre werken profes-

deze manier kunnen wij blessures beoordelen op herstelmogelijkheden en eventueel

beperkingen zodat u snel weer

informatie en tips over uw klachten

sionele therapeuten met diverse

direct starten met een behandeling. Ook verzorgen wij (preventieve) hersteltrainingen
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en/of beperkingen. Hierin kunt u
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in een kwaliteitsregister en regelmatig

menwerken om deze doelstelling te bereiken? Neem dan contact met ons op voor de

wordt er aan bijscholing gedaan

mogelijkheden.

ook uw doelstellingen noteren waaraan u de komende tijd, samen met
uw therapeut, gaat werken.

van sportverenigingen in Noord-Holland worden door ons hierbij gesteund. Bij deze

Samen uw
doelstellingen
bereiken

om onze hoge kwaliteitsnormen
te waarborgen en om verder te
specialiseren.

