
Waar kunt u ons vinden?

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

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

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.

Reva Centre,
samenwerken om uw

doelstellingen te bereiken!

Handfysiotherapie

Centre

Fysiotherapie



Wat is handfysiotherapie?

Een handfysiotherapeut richt zich 

in het bijzonder op pijnklachten 

of beperkingen van de hand en/of 

pols. U gebruikt ze continu, ze zijn 

complex en ongelooflijk waardevol. 

Pas bij letsel aan de handen, merkt 

u hoe beperkend dit is. De hand-

fysiotherapeut helpt vooral met 

oefeningen die de spieren en ge-

wrichten van uw hand of arm weer 

soepel en sterk maken. Specifieke 

oefeningen zijn erop gericht om 

afzonderlijke structuren, zoals ge-

wrichten, spieren, pezen, zenuwen 

en huid, zo optimaal mogelijk te 

laten herstellen. 

Het handenteam 

Onze handfysiotherapeut is 

gespecialiseerd in hand- en pols-

klachten. Samen met onze gespe-

cialiseerde ergotherapeut vormen 

zij het Reva Centre handenteam. 

Meer informatie hierover vindt u 

in de folder Ergotherapie bij Reva 

Centre.

Vergoedingen

Fysiotherapie is op genomen in de 

aanvullende zorgverzekering. Som-

mige aandoeningen of behandelin-

dicaties vallen in de basisverzeke-

ring. De vergoe ding hangt af van de 

door u afgesloten polis. Raadpleeg 

hiervoor de polisvoorwaarden van 

uw zorg verzekering.

Directe Toegankelijkheid 

Fysiotherapie (DTF)

Bij Reva Centre kunt u met én 

zonder verwijzing terecht. Onze 

Fysiotherapie is geschoold om 

een screening uit te voeren om te 

bepalen of uw vraag daadwerkelijk 

een fysiotherapeutische hulpvraag 

is. Indien dit zo is kan de behande-

ling direct starten zonder verwijzing 

van de huisarts.

Onze werkwijze

U kunt een afspraak maken voor 

een intakegesprek met onze hand-

fysiotherapeut. Tijdens dit gesprek 

worden uw vragen en doelstelling 

besproken. Ook wordt gekeken of 

aanvullende begeleiding door onze 

ergotherapeut wenselijk is.

De behandeling bij onze

fysiotherapeut kan bestaan uit:

Specifiek oefenprogramma om 

de beweeglijkheid, coördinatie en 

kracht te verbeteren; 

Littekenbehandeling intensieve lit-

tekenmassage en littekenmobilisatie;

Ondersteunende therapie; 

door middel van speciale apparatuur 

of oefenmateriaal;

Medical taping; een behandelwijze 

waarbij gebruik wordt gemaakt van 

(gekleurde) rekbare tape;

Spalktherapie, de spalk wordt 

direct op maakt gemaakt.

Weer regie in 
eigen handen? 


