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Longfysiotherapie	  Waterland	  biedt	  meerwaarde	  

De	  longfysiotherapeuten	  zijn	  opgeleid	  door	  experts	  op	  het	  gebied	  van	  longaandoeningen	  en	  scholen	  zich	  hierin	  
regelma;g	  bij.	  Nieuwe	  	  inzichten,	  ervaringen	  en	  ontwikkelingen	  worden	  met	  elkaar	  gedeeld.	  Hiermee	  wordt	  een	  
op;male	  behandeling	  gerealiseerd	  en	  	  een	  hoge	  kwaliteit	  gewaarborgd.	  

Als	  gevolg	  van	  een	  longaandoening	  kunnen	  op	  verschillende	  gebieden	  problemen	  ontstaan.	  Hierdoor	  kunt	  u	  	  
belemmerd	  worden	  in	  uw	  func;oneren,	  zoals	  werk,	  hobby’s	  of	  sport.	  

De	  longfysiotherapeut	  begeleidt	  u	  in	  het	  omgaan	  met	  uw	  longaandoening.	  Er	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  op;maal	  
func;oneren.	  Wij	  gaan	  specifiek	  in	  op	  uw	  hulpvraag.	  Samen	  met	  u	  worden	  er	  doelen	  gesteld	  en	  een	  behandelplan	  
opgezet.	  	  

U	  krijgt	  intensieve	  begeleiding	  op	  het	  gebied	  van	  	  
• Condi;e	  opbouw	  en	  behoud	  hiervan	  door	  middel	  van	  training.	  
• Ademhalingscontrole	  door	  middel	  van	  ademhalingsoefeningen.	  
• Leren	  omgaan	  met	  grenzen	  en	  mogelijkheden	  in	  uw	  ac;viteiten.	  
• Uw	  condi;e	  wordt	  gecontroleerd	  door	  middel	  van	  periodieke	  testen.	  
• Zo	  nodig	  worden	  uw	  hartslag	  en	  zuurstofgehalte	  gecontroleerd.	  

Hoe	  vind	  ik	  een	  Longfysiotherapeut	  bij	  mij	  in	  de	  buurt?	  

In	  deze	  folder	  ziet	  u	  een	  overzicht	  van	  adressen	  	  van	  longfysiotherapeuten	  in	  uw	  regio.	  Hier	  kunt	  u	  ook	  terecht	  voor	  
informa;e	  over	  het	  netwerk	  of	  behandeling	  bij	  de	  genoemde	  adressen.	  

Vergoeding/verzekering?	  

Vergoeding	  van	  behandeling	  door	  het	  netwerk	  longfysiotherapie	  Waterland	  hangt	  af	  van	  uw	  verzekering.	  Check	  uw	  
polis	  en	  voorwaarden	  voor	  meer	  informa;e	  of	  contact	  een	  van	  de	  fysiotherapeuten	  binnen	  het	  netwerk.	  

Netwerk	  Longfysiotherapie	  Waterland	  

Het	  netwerk	  Longfysiotherapeuten	  is	  een	  ini;a;ef	  van	  het	  Waterland	  Ziekenhuis	  en	  fysiotherapie	  prak;jken	  uit	  
Purmerend	  en	  omgeving.	  Het	  netwerk	  	  bestaat	  sinds	  2004	  en	  is	  in	  deze	  10	  jaar	  ;jd	  uitgegroeid	  tot	  een	  regionaal	  
netwerk	  waarin	  samenwerking	  en	  kwaliteit	  vooropstaan.	  	  

Het	  netwerk	  bestaat	  uit	  zorgverleners	  die	  gespecialiseerd	  zijn	  in	  het	  behandelen	  van	  mensen	  met	  een	  
longaandoening,	  zoals	  COPD,	  astma	  of	  andere	  long	  aandoeningen.	  De	  longartsen	  en	  longverpleegkundigen	  van	  het	  
Waterlandziekenhuis,	  longverpleegkundigen	  Evean	  	  en	  fysiotherapeuten	  nemen	  deel	  aan	  het	  netwerk	  	  en	  overleggen	  
meerdere	  malen	  per	  jaar.	  De	  zorgverleners	  zijn	  specifiek	  deskundig	  	  en	  stemmen	  de	  behandeling	  goed	  op	  elkaar	  af.	  
Het	  netwerk	  heeT	  een	  nauwe	  samenwerking	  met	  huisartsen	  in	  de	  omgeving.	  	  

Netwerk	  Longfysiotherapie	  Waterland	  staat	  voor	  deskundigheid,	  kwaliteit	  en	  goede	  samenwerking!	  
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Fysiotherapeuten
Margreet	  Jacobs	  	  
Paramedischcentrum	  Landauer	  
Landauerstraat	  200	  
1445	  PX	  Purmerend	  
0299-‐640401	  
margreet@landauer.nl	  
therapie@landauer.nl

Bob	  Nuij	  	  
FysioConsult	  Purmerend	  
Prof.	  J.	  Oudlaan	  1	  
1444	  HT	  Purmerend	  
0299-‐420422	  	  
info@fysioconsultpurmerend.nl	  
bob@fysioconsultpurmerend.nl

Carla	  Bruin	  	  
KernprakEjken	  Fysiotherapie	  
Ooster	  Ee	  
’t	  Spil	  20	  
1141	  SE	  Monnickendam	  
0299-‐651109	  
bruin@kernprak;jken.nl	  
oosteree@kernprak;jken.nl

Elvira	  van	  Schieveen	  	  
Zorgcirkel	  Revalideren	  en	  
Behandelen	  
locaEe	  Molentocht	  	  
Persijnlaan	  99	  
1447	  EG	  Purmerend	  
Tel:	  088-‐5599100	  
behandeldienst@zorgcirkel.com

Wouter	  Molenaar	  	  
Fysiogroep	  Waterland	  	  
lokaEe	  Monnickendam	  
Swaensborch	  11c	  
1141	  VZ	  Monnickendam	  
0299-‐653499	  
info@fysiogroepwaterland.nl

Onno	  Mantel	  	  
KernprakEjken	  Beemster	  	  
Tobias	  de	  Coenestraat	  2	  
1462	  KR	  	  Middenbeemster	  
0299-‐683988	  
Dependance	  Zuidoostbeemster:	  
Zuiderhof	  2	  A	  
1461	  AK	  Zuidoostbeemster	  
0299-‐471597	  
beemster@kernprak;jken.nl

Zorgcirkel	  Revalideren	  en	  
Behandelen	  
locaEe	  Novawhere	  	  
Prof.	  Mr.	  P.J.	  Oudlaan	  1	  
1444	  HT	  Purmerend	  	  
Tel:	  088-‐5599100	  
behandeldienst@zorgcirkel.com

Fysiogroep	  Waterland	  	  
locaEe	  Marken	  
Kerkbuurt	  90	  
1156	  BM	  Marken	  
0299-‐601453	  
info@fysiogroepwaterland.nl	  

Zorgcirkel	  Revalideren	  en	  
Behandelen	  
locaEe	  Gouwzee/	  St.	  Nicolaashof	  	  
Sint	  Nicolaashof	  1	  
1131	  GT	  Volendam	  	  
Tel:	  088-‐5599100	  
behandeldienst@zorgcirkel.com

Mariëhe	  Kuipers-‐van	  Kooten	  
KernprakEjken	  Weidevenne	  
Melbournestraat	  2c	  
1448	  NH	  	  Purmerend	  
tel.	  0299-‐425683	  
weidevenne@kernprak;jken.nl	  
kooten@kernprak;jken.nl	  
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Longartsen
B.	  Alberts	  	  
G.	  Rootmensen	  	  
K.	  Maassen	  van	  den	  Brink	  	  
V.	  van	  Diepen	  

Longverpleegkundigen	  Waterlandziekenhuis
Nelleke	  ten	  Have	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NHave@wlz.nl	  
Irma	  Hendriks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IHendriks@wlz.nl

Longverpleegkundigen	  Evean
Jose	  Brummelhuijs	  
Carla	  van	  der	  Spek	  
Coby	  Ruhe	  
Yvonne	  Zentveld	  
Ellen	  van	  Stein	  
longverpleegkundigen@evean.nl
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