
Oncologiefysiotherapie

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 

oncologiefysiotherapie

Door vroegtijdige screening en 

betere behandelmethoden krijgen 

kanker en de gevolgen van kanker 

steeds meer het karakter van een 

chronische ziekte. Dit kan naast 

fysieke ook mentale klachten met 

zich meebrengen. Deze klachten 

kunnen het gevolg zijn van de 

aandoening zelf of van de medische 

behandeling. Onze oncologiefysio-

therapeut is gespecialiseerd in de 

klachten, beperkingen en partici-

patieproblemen in alle fasen van 

deze ziekte. Elke fase vereist een 

specifieke behandeling aangezien 

de behandeldoelen per fase ver-

schillen. Onze oncologiefysiothe-

rapeute kan hierbij een ondersteu-

nende rol vervullen of als coach in 

dit proces functioneren. Zo leert 

u op uw eigen manier omgaan met 

de nieuwe situatie. 

Vergoedingen

Fysiotherapie is op genomen in 

de aanvullende zorgverzekering. 

Sommige aandoeningen of behan-

delindicaties vallen in de basis-

verzekering. De vergoe ding hangt 

af van de door u afgesloten polis. 

Raadpleeg hiervoor de polisvoor-

waarden van uw zorg verzekering.

Directe Toegankelijkheid 

Fysiotherapie 

Bij Reva Centre kunt u met én 

zonder verwijzing terecht. Onze 

fysiotherapeuten zijn geschoold 

om een screening uit te voeren 

om te bepalen of uw vraag daad-

werkelijk een fysiotherapeutische 

hulpvraag is. Indien dit zo is kan de 

behandeling direct starten zonder 

verwijzing van de huisarts.

Onze werkwijze

U kunt een afspraak maken voor 

een intakegesprek bij onze fysio-

therapeut. Tijdens dit gesprek 

worden uw vragen en doelstellingen 

besproken. Ook wordt gekeken 

of aanvullende begeleiding door 

andere hulpverleners zoals onze 

ergotherapeute of een psycholoog 

wenselijk is.

De behandeling bij onze 

fysiotherapeut kan bestaan uit:

Specifiek oefenprogramma om de 

conditie te behouden of zelfs te 

verbeteren; 

Oedeemtherapie; oedeem is een 

abnormale ophoping van vocht in het 

lichaam. Door speciale technieken 

stimuleert de fysiotherapeut de 

afvoer van het vocht;

Massages: waardoor er meer 

mobilisatie verkregen kan worden;

Advisering ten aanzien van  adem-

halings- en ontspanningsoefeningen.

Extra steun 
op uw pad?


