
Sportfysiotherapie

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 sportfysiotherapie?

Wij helpen u bij duurzaam herstel 

van een sportblessure. Natuurlijk 

is het beter om sportblessures te 

voorkomen en ook daarbij kunnen 

wij u helpen. Hiervoor hebben wij 

een deskundig team dat bestaat uit 

(sport)fysiotherapeuten, manueel 

therapeuten en sportmasseurs. 

Daarnaast werken wij nauw samen 

met diverse specialisten om ervoor 

te zorgen dat u altijd snel en adequaat 

geholpen kunt worden. Op die 

manier kunt u op recreatief of (top)

wedstrijdniveau blijven sporten.

Samenwerking 

sportvereniging

Reva Centre hecht veel waarde aan 

sport en vitaliteit en sponsort daarom 

diverse teams van sportverenigingen 

in Noord-Holland. 

Bij deze verenigingen zijn wekelijks 

inloopspreekuren die toegankelijk 

zijn voor alle leden. Wij kunnen 

blessures beoordelen en eventueel 

direct starten met een behandeling.

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 (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 bij onze fysio-

therapeut. Tijdens dit gesprek 

worden uw vragen en doelstellingen 

besproken.

De behandeling bij onze 

fysiotherapeut kan bestaan uit:

(Herstel)trainingsprogramma om 

de functie te verbeteren. Deze 

trainingen zijn sport specifiek, wat 

betekent dat wordt voorbereid op 

kracht, lenigheid, coördinatie en 

uithoudingsvermogen om de sport 

te hervatten; 

Manuele therapie; specifieke 

technieken die in de gewrichten 

kunnen worden toegepast;

Dry Needling; een behandeling van 

triggerpoints;

Medical taping; een behandelwijze 

waarbij gebruik wordt gemaakt van 

(gekleurde) rekbare tape.
Bewegen 
met plezier!


