
COPD fysiotherapie

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 COPD 

fysiotherapie?

COPD staat voor Chronic Obstructive 

Pulmonary Diseases. Dit is een 

verzamelnaam voor chronische 

bronchitis en longemfyeem.

Bij longproblematiek spelen 

benauwdheidsklachten een rol 

waardoor er meestal sprake is van 

vermindering van inspannings-

mogelijkheden en afname van 

activiteiten. Hierdoor neemt echter 

de conditie af waardoor de klachten

 uiteindelijk weer toenemen. Het is 

van belang goed te blijven bewegen 

om verergering zoveel mogelijk te 

voorkomen. Onze fysiotherapeuten

 zijn gespecialiseerd in COPD 

problematiek en kunnen hier 

uitstekend bij begeleiden. Door 

onze beweeg- en revalidatiepro-

gramma’s kunnen uw klachten 

verminderen en kan uw conditie 

verbeteren.

Vergoedingen

Fysiotherapie is op genomen in 

de aanvullende zorgverzekering. 

Sommige aandoeningen of behande-

lindicaties vallen in de basisverze-

kering. De vergoe ding hangt af van 

de door u afgesloten polis. Raad-

pleeg hiervoor de polisvoorwaarden 

van uw zorg verzekering.

Directe Toegankelijkheid 

Fysiotherapie (DTF)

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 met onze fy-

siotherapeut. Tijdens dit gesprek 

worden uw vragen en doelstellin-

gen besproken. Ook wordt gekeken 

of er aanvullende begeleiding door 

onze ergotherapeut wenselijk is.

De behandeling bij onze 

fysiotherapeut kan bestaan uit:

Beweegprogramma om de conditie 

te verbeteren; 

Ondersteunende therapie; 

bijvoorbeeld het aanleren van 

hoest- en ademhalingstechnieken 

om de kortademigheid te ver-

beteren.

Weer met volle
teugen genieten?


