
Ergotherapie

Centre

Fysiotherapie

Reva Centre,
samenwerken om uw

doelstellingen te bereiken!

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.



Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut richt zich in 

het bijzonder op de begeleiding 

in het dagelijks functioneren bij 

lichamelijke en/of psychische 

beperkingen. Als u niet (meer) 

in staat bent de gebruikelijke 

activiteiten uit te voeren, dan is 

Ergotherapie een uitkomst. 

Onze ergotherapeut traint, 

adviseert, coacht en ondersteunt 

u om weer zelfstandig de gewenste 

activiteiten te kunnen uitvoeren. 

Het handenteam

van Reva Centre

Onze ergotherapeut is gespecia-

liseerd in hand- en polsklachten. 

Samen met onze hand- en pols-

fysiotherapeuten vormen zij het 

Reva Centre handenteam. Meer 

informatie hierover vindt u in 

de folder Handtherapie bij 

Reva Centre.

Vergoedingen

Ergotherapie is opgenomen in 

het basispakket van de zorg-

verzekering. Dit wordt 10 uur per 

kalenderjaar vergoed. Heeft u 

een aanvullende zorgverzekering 

afgesloten? Dan krijgt u mogelijk 

meer behandelingen vergoed. 

Raadpleeg hiervoor de polisvoor-

waarden van uw zorgverzekering. 

Directe Toegankelijkheid 

Ergotherapie (DTE)

Bij Reva Centre kunt u met én 

zonder verwijzing terecht. Onze 

ergotherapeut is geschoold om 

een screening uit te voeren om te 

bepalen of uw vraag daadwerkelijk 

een ergotherapeutische 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 

ergotherapeut. Tijdens dit gesprek 

worden uw vragen en doelstelling 

besproken. Ook wordt gekeken of 

er  aanvullende begeleiding door 

onze fysiotherapeut wenselijk is. 

De behandeling bij onze 

ergotherapeut kan bestaan uit:

Oefenen van dagelijkse hande-

lingen, zoals koken, aankleden, 

boodschappen doen, verplaatsen 

binnen en buitenshuis;

Ondersteuning bij de aanvraag van 

hulpmiddelen en/of voorzieningen;

Spalktherapie bij hand- en pols-

klachten, de spalk wordt direct op 

maat gemaakt;

Advisering over aanpassingen van 

uw dagelijkse activiteiten.

Wij kunnen onze behandelingen 

en training zowel bij ons in de 

oefenruimte, als bij u thuis of 

op het werk verzorgen. 

Weer 
boodschappen 
kunnen doen?


