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Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Netwerk Fysiotherapie & Traumatologie
U bent klinisch of poliklinisch behandeld op de afdeling Chirurgie of de 
Spoedeisende Hulp van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam en u heeft 
fysiotherapie nodig.

Wat is het Netwerk Fysiotherapie & Traumatologie
Een samenwerkingsverband van praktijken fysiotherapie, verspreid over 
Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden met de afdeling Chirurgie en de 
afdeling Fysiotherapie van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.
Dit samenwerkingsverband is medio 2007 gestart met als doel optimale 
zorg te garanderen na klinische of poliklinische behandeling van uw letsel 
aan botten, spieren, gewrichten en/ of huid.

Voor wie is het Netwerk bedoeld
Voor alle patiënten die klinisch of poliklinisch behandeld zijn op de afdeling 
Chirurgie of de Spoedeisende Hulp van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam en 
na ontslag nog fysiotherapie nodig hebben.

Waarom Fysiotherapie
Nadat de chirurg uw letsel heeft behandeld, hebben de beschadigde 
weefsels in uw lichaam tijd nodig om te herstellen. Om dit herstel zo goed 
mogelijk te laten verlopen is begeleiding van een fysiotherapeut 
noodzakelijk.
De fysiotherapeut heeft kennis van de verschillende herstelstadia en zal in 
overleg met de chirurg de behandeling afstemmen op de belastbaarheid 
van het herstellende weefsel. De behandeling is erop gericht dat u zo snel 
mogelijk weer goed kunt functioneren in het dagelijks leven, uw werk en 
hobby’s.
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Waarom een Netwerk Fysiotherapie & Traumatologie
De fysiotherapeuten van het netwerk hebben specifieke kennis over de 
chirurgische behandeling en over het verloop van uw herstel. Zij hebben 
allen ruime ervaring met de behandeling van traumatische letsels en 
houden hun kennis op peil door studie en onderling overleg.
Om de zes weken is er een overleg tussen de fysiotherapeuten en de 
chirurgen over de voortgang van uw behandeling. Indien zich eventuele 
complicaties voordoen, kan de fysiotherapeut sneller overleggen met de 
chirurg; hiermee proberen we uw herstel zo voorspoedig mogelijk te laten 
verlopen.
Uiteraard bent u vrij in uw keuze van fysiotherapeut.

Deelnemers aan het Netwerk
• Afdeling Chirurgie Ikazia Ziekenhuis Rotterdam;
• Afdeling Fysiotherapie Ikazia Ziekenhuis Rotterdam;
• Particuliere praktijken, verspreid in het verzorgingsgebied van het Ikazia 

Ziekenhuis.

Hoe meld ik mij aan?
Uw arts geeft u een verwijzing naar een fysiotherapeut, dit is echter niet 
meer strikt noodzakelijk om bij een fysiotherapeut in behandeling te 
worden genomen.
Vaak zal de arts u wel adviseren fysiotherapeutische begeleiding te zoeken 
zonder dat hij of zij u een verwijzing meegeeft.
Als eerste bieden wij u de mogelijkheid om uw revalidatie voort te zetten bij 
de afdeling Fysiotherapie van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, er hoeft dan 
geen overdracht voor de fysiotherapeutische hulpverlening geregeld te 
worden.
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Indien u niet in de regio Rotterdam woont, is het voor u wat betreft de 
reistijd wellicht gemakkelijker om uw revalidatie voort te zetten bij een 
netwerkpraktijk bij u in de buurt.
Dit doet u als volgt:
a. U belt de netwerkpraktijk bij u in de regio of de praktijk die voor u het 

meest makkelijk te bereiken is;
b. U meldt dat u geadviseerd of verwezen bent voor het “Netwerk 

Fysiotherapie en Traumatologie” door de afdeling Chirurgie van het 
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam;

c. U krijgt een afspraak of u wordt teruggebeld voor een afspraak.

Vervoer naar de fysiotherapeut
Indien u hiertoe in staat bent, gaat u zelfstandig naar de praktijk. Zo nodig 
bezoekt de fysiotherapeut u aan huis totdat u in staat bent de praktijk te 
bezoeken. Indien u niet zelfstandig naar de praktijk kunt komen, dan kunt u 
uzelf door een ziekentaxi of zorgvervoer laten vervoeren. Uw 
ziektekostenverzekeraar kan u hierover nader informeren.

Woont u ver buiten Rotterdam of de Zuid-Hollandse eilanden, dan kan de 
reistijd en/ of de afstand problemen opleveren. U kunt dan aan uw huisarts 
een adres vragen van een fysiotherapeut in de regio.
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Adressen
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
T 010 297 50 00

Afdeling Chirurgie
Polikliniek Chirurgie,
T 010 297 52 20

Afdeling Fysiotherapie
T 010 297 54 80

Regio Rotterdam (-Zuid) e.o.
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Afdeling fysiotherapie
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
T 010 297 54 80
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Fysiotherapiepraktijk Mijnsherenlaan/Zuidplein
Mijnsherenlaan 71A
3081GE Rotterdam
T 010 486 51 80
E mijnsherenlaan@planet.nl
www.fysiotherapiemijnsherenlaan.nl

Strevelsweg 700 (1e etage)
3083 AS Rotterdam
T 010-3042200
E mijnsherenlaan@planet.nl
www.fysiotherapiezuidplein.nl

Fysiotherapie Dreef
Dreef 58
3075 HC Rotterdam
T 010-432 06 06
E info@fysiotherapiedreef.nl

Sportgeneeskunde Rotterdam
Jan Leentvaarlaan 37-47
3065 DC | Rotterdam
T 010 304 20 80
E h.vanderhoeven@sportgeneeskunderotterdam.nl
www.sportgeneeskunderotterdam.nl

Fysiotherapie Ridderkerk
Locatie Slikkerveer
Prinses Margrietstraat 46
2983 EH Ridderkerk
T 0180-412066
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Regio Barendrecht, Poortugaal en Rhoon
Fysiotherapie Portland
Hof van Portland 41
3162 WK Rhoon
T 010-480 08 30
E portland@planet.nl
 www.fysiotherapieportland.nl

Regio Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon en Spijkenisse
Paramedisch Centrum Hoogvliet
Marthalaan 16
3194 EH Hoogvliet
T 010 263 23 20
E j.dingemans@pmch.nl
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Regio Spijkenisse, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne
Paramedisch Centrum ‘De Hoek’
Locatie Scholeksterhoek
Scholeksterhoek 6
3201 JC Spijkenisse
T 0181 62 42 10

Locatie Deltasport
Industriestraat 4
3201 VD Spijkenisse
T 06 41 49 89 00

Locatie Heepvoorde
Heepvoorde 4
3204 EC Spijkenisse
T 0181 63 03 12
E info@fysiotherapiedehoek.com

Waasdorp Fysiotherapie BV
Haring 2
3225 XE Hellevoetsluis
T 0181-390086
E administratie@fysiowaasdorp.nl
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Regio Hoeksche Waard
Fysiotherapie Heinenoord
Emmastraat 2a
3274 AC Heinenoord
T 0186 60 43 40

Apex Fysiotherapie en Manuele Therapie
Koetsveldlaan 24
3273 AL Westmaas
T 0186-573150
E ruud@apexfysiotherapie.nl

Fysiotherapie Strijen
Molenstraat 17
3219 EE Strijen
T 078 674 37 54

Fysiotherapie J.E. Geensen
Molenaar 1
3262 DE Oud-Beijerland
T 0186 62 00 17

Fysiotherapie Jeroen Verschut
Locatie het “het zandpad”
Burg. de Zeeuwstraat 22
3281 AJ Numansdorp
T 0186 654036

Locatie “Sportcentrum Numansdorp”
Edisonstraat 4
3281 NC Numansdorp
T 0186 654036
E info@jeroenverschut.nl
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Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 

Ikazia Patientenfolder_basis.indd   2-3 28-06-17   11:55

Netwerk Fysiotherapie & Traumatologie
800140-NL / 2022-05


