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1. Aanleiding 
 

Ten tijde van de Covid-19 uitbraak is in de eerste lijn nagedacht over de revalidatie na opname. Als 

basis gelden de landelijke protocollen van de fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie. 

De regionale werkgroep heeft vervolgens een werkdocument samengesteld inclusief een lijst van 

praktijken (zie pagina 17 en verder) waarnaar zowel vanuit de huisarts als onderling verwezen kan 

worden. 

 

Doel van het werkdocument is een multidisciplinair revalidatie protocol te beschrijven welke door de 

verschillende disciplines gebruikt/ingezet kan worden bij patiënten die revalideren na Covid-19 

(opname). 

 

Het protocol is bedoeld voor: 

 Collega’s van de eigen discipline; 

 Paramedische disciplines onderling; 

 Huisartsen; 

 Verwijzers zoals ziekenhuis en revalidatie instelling. 

 

In dit document wordt beschreven hoe: 

 De zorg die fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie bieden bij Covid-19 revalidatie en 

bij welke klachten er naar welke discipline verwezen kan worden; 

 De paramedische zorg samenwerkt met de andere zorgverleners in het netwerk rondom de 

Covid-19 patiënt. 

Voor diepgaande monodisciplinaire informatie wordt verwezen naar de landelijke protocollen en 

webinars vanuit de beroepsverenigingen. 

Daarmee draagt dit document bij aan de: 

 Kwaliteit van zorg van de individuele patiënt; 

 Verbeterde samenwerking tussen de betrokken zorgverleners rondom de patiënt;  

 Groeiende samenwerking tussen de paramedische disciplines onderling.  

 

De multidisciplinaire samenwerking krijgt ook vorm in maandelijkse digitale bespreking waarbij de 

vier verenigingen: 

 Dit document geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld wordt; 

 Paramedische Covid-19 zorg gemonitord wordt;  

 De samenwerking een blijvend karakter krijgt en kunnen nieuwe initiatieven opgepakt worden.  
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2. Doelgroep en organisatie van de zorg 
 

We kunnen de Covid-19 patiënten in die doelgroepen splitsen: 

 Patiënten met een doorgemaakte Covid-19 besmetting (al dan niet bevestigd door middel van 

een test) zonder ziekenhuis opname; 

 Patiënten met een doorgemaakte Covid-19 besmetting na ziekenhuisopname; 

 Patiënten met een doorgemaakte Covid-19 besmetting na Intensive Care (IC) opname en/of 

revalidatie. 

Dit document gaat zowel over verwezen patienten als patienten die zichzelf melden. 

 

Organisatie van zorg 

Passende zorg vindt plaats over de grenzen van de eigen discipline en het eigen domein heen. Zeker 

bij de doelgroep waarbij zorgen op het vlak van welzijn en zorg zijn, is het extra belangrijk dat door 

goede samenwerking de patiënt echt ondersteund wordt1.  Niet alleen om kwaliteit van leven na te 

streven maar ook om beschikbare financiële en personele middelen, passend in te zetten.  

Elementen hierin zijn: 

 Zorg is proactief; 

 Regie voor de patiënt; 

 Zorg dichtbij de patiënt; 

 Zorg is niet aanbod gericht maar vraag gestuurd; 

 Zorg vindt plaats in netwerkverband. 

 

Deze onderlinge samenwerking staat in de volgende hoofdstukken verder toegelicht. 

 

Idealiter vindt een warme overdracht plaats van de ene naar de andere zorgverlener. Aanvullend 

daarop kan gecommuniceerd worden via telefoon, siilo, zorgmail en zorgdomein.  

Aanwijzingen vanuit Vws, ZiNL, Zonmw, ZN en Zorg en Zekerheid over indicaties, codering zullen 

later in dit document verwerkt worden. Mogelijkheden tot vergoeding van zorg staan in bijlage 1. 

 

Het spinnenweb van Machteld Huber (Positieve Gezondheid) geeft sturing aan deze netwerkzorg en 

aan de behandeling door expliciet zes levensdomeinen te benoemen. Betrokken zorgverleners kijken 

niet alleen naar bijvoorbeeld lichaamsfuncties maar ook naar dagelijks functioneren, mentale 

functie, maatschappelijk meedoen etc. Wanneer blijkt dat aandacht nodig is vanuit een ander 

domein kan verwezen worden naar collega`s zoals POH, psychologen, welzijn, gemeente-loket iom 

de huisarts. Ook collega`s van de apotheek, vanuit de tweede lijns e.d. hebben een plek in het 

netwerk rondom de patiënt. 

 

 

 

 

                                                           
1 Zie de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 van het RIVM 
https://www.loketgezondleven.nl/documenten/landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2020-2024 

https://www.loketgezondleven.nl/documenten/landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2020-2024
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Kort samengevat zien wij samenwerking op de volgende gebieden 

 Bij spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid  (DI & FT & ET)  

 Ademhaling, ontspanning en hoest technieken (LO & FT & wijk/thuiszorg) 

 Belasting/belastbaarheid/prikkelverwerking (LO & ET)  

 Orale intake (DI & LO & wijk/thuiszorg); 

 Omgaan met gevolgen van de besmetting met COVID-19 (FT & DI & ET & LO & 

Psycholoog/maatschappelijk werk); 

 Beleid bepalen t.a.v. behandeling en noodzaak PBM (arts en alle betrokken zorgverleners)  

Het schema op pagina 8 en 9 biedt een overzicht van klachten in combinatie met een simpele 

screening zodat snel inzichtelijk wordt welke paramediche discipline aanvullende zorg kan geven. 

 

Bij de start van de revalidatie wordt aan de patiënt voorgesteld om met een brede blik naar zijn/haar 

gezondheid te kijken. Het verzoek aan de patiënt is dan ook om het spinnenweb voor zichzelf in te 

vullen voorafgaand aan het eerste consult en anders aan het tweede. Vervolgens wordt dit 

besproken. Vragen die helpen om te stellen aan de patiënt na het zelf invullen van het web zijn: 

1. Kan je iets vertellen over wat je opvalt in het spinnenweb? 

2. Wat vind je belangrijk, wat zou je willen veranderen? Wat wil je? 

3. Wat kun je? 

4. Wat besluit je? 

5. Wat maakt dat je het niet gaat doen? 

6. Wat heb je nodig om het toch te doen? 

 

In feite beslis je pas NA het invullen en bespreken van het spinnenweb of de patiënt bij jou aan het 

goede adres is voor een revalidatiebehandeling, of dat eerst, of gelijktijdig wat of iemand anders 

nodig is. De overdracht bevat dan ook informatie vanuit het spinnenweb(gesprek). Ook later in het  

behandeltraject kan het spinnenweb aanleiding geven tot gesprek, bijstellen van doelen en/of  

verwijzen. 

 

De werkgroep gaat adviseert de collega`s met het gedachtegoed van PG aan de slag te gaan en uit te 

proberen hoe het past bij de eigen anamnese, bij de beperkte tijd in consulten, bij zieke patiënten 

etc en ook stil te staan of  de eigen kennis /vaardigheden hiervoor voldoende aanwezig zijn. 

 

Ter illustratie op de pagina hierna het spinnenweb van Machteld Huber (Positieve Gezondheid, bron: 

iph.nl) 
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Hyperlinks naar tools: 

 

 Klik op hyperlinks om rechtstreeks naar de tools te gaan: 

 

https://iph.nl/downloads/ 

 

https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php 

 

Of scan met de mobiele telefoon of tablet de QR code  

Hiernaast: 

 

https://iph.nl/downloads/
https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php
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3. Werkprotocol fysiotherapie  
 

3.1. Werkwijze/behandelplan fysiotherapeutische behandeling 
In de fysiotherapeutische behandeling zijn 2 fases te onderscheiden.  

 

FASE 1 

In deze fase worden nog geen fysieke testen afgenomen. 

Fysiotherapeutische zorg dient in de eerste zes weken na ziekenhuisontslag of na thuis 

doorgemaakte COVID-19 op afstand geleverd te worden. Wanneer dit echt niet mogelijk is, dient 

de fysiotherapeut in overleg te treden met de verwijzend (huis)arts om het besmettingsgevaar te 

bespreken en in gezamenlijk overleg verder beleid te bepalen. 

 

De eerste 6-8 weken na ontslag uit het ziekenhuis of een thuis doorlopen infectie met COVID-19 

wordt aangeraden de patiënt eerst in de thuissituatie te begeleiden bij het geleidelijk de draad weer 

op pakken van het dagelijks leven. Ga na 6 tot 8 weken na of er redenen zijn om eerstelijns 

fysiotherapie of multidisciplinaire (klinische) revalidatie op te starten.  

 

FASE 2 

Fase 2 start na fase 1, 6 weken na ontslag uit het ziekenhuis/symptoomvrij na thuis doorgemaakte 

COVID- patiënten, Daarbij zal een deel van de patiënten een goed herstel door gemaakt hebben en 

zelfstandig hun ADL activiteiten kunnen opbouwen. Voor deze patiënten is er geen 

fysiotherapeutische indicatie na deze 1e fase. Een deel van de patiënten zal beperkingen blijven 

ervaren, deze mensen stromen door naar de 2e fase. 

 

VERDER LEZEN: 

https://www.kngf.nl/kennisplatform/overige-producten/coronavirus-informatiemateriaal-voor-de-

fysiotherapeut 

https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/juli/multidisciplinaire-handreiking-voor-herstelzorg-

covid-19.html 

 

 

 

  

https://www.kngf.nl/kennisplatform/overige-producten/coronavirus-informatiemateriaal-voor-de-fysiotherapeut
https://www.kngf.nl/kennisplatform/overige-producten/coronavirus-informatiemateriaal-voor-de-fysiotherapeut
https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/juli/multidisciplinaire-handreiking-voor-herstelzorg-covid-19.html
https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/juli/multidisciplinaire-handreiking-voor-herstelzorg-covid-19.html
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4. Werkprotocol diëtist 
 

4.1. Werkwijze/behandeling voor diëtetische behandeling 
Behandelplan van diëtist bij COVID-19 (na ontslag uit het ziekenhuis) 

 

 

VERDER LEZEN: 

https://www.nvdietist.nl/homepagina-nieuws/2179-dossier-corona 
 

  

https://www.nvdietist.nl/homepagina-nieuws/2179-dossier-corona
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5. Werkprotocol ergotherapie 
 

5.1. Werkwijze/behandeling ergotherapeutische zorg 
Hieronder worden de aandachtsgebieden na COVID- 19 

beschreven voor ergotherapie. Bij elk aandachtsgebied staan interventies in bovenstaand schema 

beschreven, hier worden een selectie van interventies beschreven. Verdiepeinde informatie over 

screening en interventies via;  https://ergotherapie.nl/ 

 

Longproblematiek en vermoeidheid 

Behandelinterventies Ergotherapie: 

 Adequate ademhalingstechniek trainen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 

zodat er sprake is van ademregulatie waar de cliënt zelf controle over heeft. 

Adviseren over ademhaling ondersteunende houdingen; 

 ADL-status optimaliseren en mobiliteit; 

 Optimaliseren balans belasting-belastbaarheid bij vermoeidheid: 

o Grenzen en lichaamssignalen leren herkennen; 

o Reactivering; 

o Energiemanagement. 

 

Cognitieve problematiek 

Behandelinterventies Ergotherapie 

 Op basis van cognitieve mogelijkheden en beperkingen en leervermogen de leerstrategie 

bepalen; 

 Inzicht geven aan de cliënt en zijn systeem in de gevolgen van hersenletsel en cognitieve 

mogelijkheden en beperkingen; 

 Aandacht trainen; 

 Strategieën aanleren om adequaat om te gaan met cognitieve beperkingen zoals bijvoorbeeld 

voor verminderd geheugen; 

 Bewust leren inzetten van cognitieve mogelijkheden; 

 Aanpassen en actief betrekken omgeving (compensatie) en adviseren sociale omgeving. 

 

Handfunctie beoordelen en verbeteren 

Behandelinterventies: 

 Handkracht allereerst proberen terug te winnen door het gedoseerd opbouwen van dagelijkse 

activiteiten; 

 Daarnaast handkracht binnen dagelijkse oefeningen voor zowel de totale knijpkracht als de 

lateraal greep met gebruik van bijvoorbeeld putty; 

 Adviseren van hulpmiddelen bij dagelijkse activiteiten voor (tijdelijk) gebruik waarmee kracht- of 

sensibiliteitsverlies wordt gecompenseerd. 

 

 

 

https://ergotherapie.nl/
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Werkhervatting 

Een grote groep COVID-19 overlevenden neemt nog deel aan de arbeidsmarkt. Uitvoeren van arbeid 

is belangrijk voor de financiële zekerheid van een cliënt, maar ook voor zelfwaardering, sociale 

binding en zingeving. Of COVID-19-patiënten terug kunnen keren naar het eigen werk heeft in grote 

mate te maken met de belasting van het werk in relatie tot de situatie van de cliënt. 

 

Behandelinterventies Ergotherapie: 

 Informatie geven over wet- en regelgeving rondom arbeid, meer informatie hierover lees je in de 

handreiking Ergotherapie bij COVID-19. Je kunt de cliënt ondersteunen in de communicatie 

richting betrokken instanties (UWV, bedrijfsarts) en werkgever. 

 Er kan een discrepantie zijn tussen de belastingeisen die het werk stelt en de 

belastbaarheid van de cliënt. Om het werk aan te passen aan de belastbaarheid van de cliënt kan 

gedacht worden aan aanpassingen met betrekking tot: 

o Arbeidsinhoud (werktaken en werkwijze); 

o Arbeidsverhoudingen; 

o Arbeidsvoorwaarden; 

o Arbeidsomstandigheden. 

 

Ondersteuning mantelzorger 

Ook voor mantelzorgers kan de periode dat hun naaste ziek is geweest, op de IC of in het ziekenhuis 

heeft gelegen, een erg onzekere en stressvolle ervaring zijn. Onderzoek laat zien dat 3 maanden na 

IC opname zo’n een derde tot de helft van alle familieleden van IC-cliënten te maken krijgen met 

symptomen van Post Intensive Care Syndrome - Family (PICS-F), te weten angst, depressie of PTSS 

(Post-Traumatische Stress Stoornis). 

 

Behandelinterventies 

 Voorlichting geven/familie-educatie COVID-19, PICS, PICS-F en herstelverwachting; 

 Advies en coaching in vaardigheden voor de verzorging en begeleiding van de cliënt; 

 De mantelzorger stimuleren en begeleiden in het behoud van balans tussen belasting en 

belastbaarheid, behoud van eigen activiteiten en voldoende ontspanning. 

 

Overig 

Denk naast bovenstaande aandachtsgebieden ook aan het advies voor hulpmiddelen en 

voorzieningen ter compensatie van spierzwakte of verlichting van zorg. Eventueel advies (tijdelijk) 

gebruik hulpmiddel, (preventie) contractuurvorming of (preventie) decubitus. 

 

VERDER LEZEN:  

https://ergotherapie.nl/corona-en-ergotherapie-clinische-setting/ 

 

 

  

https://ergotherapie.nl/corona-en-ergotherapie-clinische-setting/


   

Multidisciplinair revalidatie protocol COVID-19 | pagina 15 
 

6. Werkprotocol logopedie 
 

6.1. Werkwijze/behandeling voor logopedische behandeling 
 

De werkwijze van de logopedist zal mede afhankelijk zijn van de hulpvraag van de patiënt. De ene 

patiënt zal een eet& drink observatie krijgen, terwijl de andere patiënt zal starten met een 

stemonderzoek. Van belang is bepalen wat de hulpvraag is en wat de problemen zijn waarna gestart 

kan worden met gerichte observatie en testen. Op basis van de uitslag van de testen zal een 

behandelplan opgesteld worden. 

 

Testen en vragenlijsten die gebruikt kunnen worden 

 Bij slikproblemen kan men o.a. gebruiken: 

o Water/sliktest; 

o Oraal onderzoek; 

o SWAL-Qol vragenlijst; 

o FOIS (functionele Orale Intake Schaal); 

o Gerichte observatie; 

 Stemonderzoek o.a. GRBAS, Voice Handicap Index; 

 Taalonderzoek o.a. Token test, Screeling; 

 Sensory Profile; 

 Vragenlijst Executieve functies; 

 Observatie in dagelijks leven :voedingsinname & communicatie; 

 Vragenlijsten: Sensory Profile, Executieve functies, VASH-C, vragenlijst communicatie. 

 

De logopedist zal waar nodig gebruik maken van de richtlijnen Stemklachten, COPD, afasie en 

logopedie. 

 

MEER WETEN:  

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met Caroline Nater en/of Jose Nijboer via 

RPLogopedie@gmail.com  

 

 

  

mailto:RPLogopedie@gmail.com
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Bijlage 1: vergoeding van zorg 

Vergoeding van zorg Fysiotherapeuten 
Wel vergoed 

 Na opname in een ziekenhuis wordt fysiotherapie vergoed vanuit het basispakket tot een 
jaar na de opname; 

 De eerste 20 behandelingen moeten echter zelf betaald worden of indien mogelijk uit het 
aanvullend verzekering vergoed worden afhankelijk van hoe iemand verzekerd is. 

Niet vergoed 

 Geen opname in het ziekenhuis. Wanneer iemand niet is opgenomen in het ziekenhuis 
wordt fysiotherapie alleen vergoed uit het aanvullende verzekering. Dit betekent dus dat 
veel patiënten met een klein aanvullende verzekering maar weinig behandelingen vergoed 
krijgen. 

 

Vergoeding van zorg diëtisten 
Wel vergoed 

 Vergoeding altijd voor 3 uur uit de basisverzekering, maar vallend onder het eigen risico 

 Een verwijzing is alleen noodzakelijk bij een huisbezoek. 

 Vergoeding volgt eerst uit de basisverzekering en daarna uit de aanvullende verzekering 
indien de verzekering dit biedt. 

Niet vergoed 

 Er is geen vergoeding als de 3 uur al zijn gebruikt voor het lopende jaar.  
 

Vergoeding van zorg ergotherapeuten 
Wel vergoed  

 10 uur per kalenderjaar vanuit de basisverzekering, het eigen risico speelt hierbij mee 

 Na opname of  

 Na verwijzing Huisarts / specialist en/of 

 Bij aanvullende verzekering afhankelijk van zorgverzekeraar zijn extra uren mogelijk of  

 Obv eerdere diagnose/onderliggend lijden  
 

Vergoeding van zorg logopedisten 
Wel vergoed 

 Logopedie zit in de basisverzekering en met verwijzing arts wordt logopedie wel vergoed 
mits de praktijk een overeenkomst met de zorgverzekeraar heeft. Dit moet cliënt zelf 
nagaan. Voor ouder dan 18 jaar geldt het verplicht eigen risico dat eerst vol gemaakt moet 
worden om zorg vergoed te krijgen. Wat precies vergoed wordt kan afhankelijk zijn van de 
zorgverzekeraar en de polis die men heeft afgesloten. 
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Bijlage 2: contactgegevens per discipline voor Covid-19 zorg  
 

Contactgegevens fysiotherapeuten Covid-19 

 
Naam praktijk Contactpersoon Adres en postcode Plaats E-mail Telefoon 

Bakker en de Vos, 
centrum voor bewegen 
en gezondheid Barrie Boonstra 

Vijverhof 1 2421 
VX  Nieuwkoop barrie.boonstra@gmail.com 0172-575261 

  
Marjolein van 
Beek 

Vijverhof 1 2421 
VX    marjolein@marjolein.biz   

Paulides + Partners, 
Fysiotherapie en 
Bewegingscentrum 

Anne-Marie 
Kupers 

Prof. Einsteinlaan 1 
2251 VD Voorschoten annemarie@paulidespartners.nl 071-5617336 

FT Praktijk Zwanenzijde 
Saskia van der 
Meer 

Mussenplaats 1 
2317 WB Leiden s.vd.meer09@gmail.com 071-5215568 

Paramedisch Centrum 
Lagas Annelieke Florijn 10 2353 TC Leiderdorp annelieke@pmclagas.nl 071-5411762 

Douglas Fysiotherapie Corné Hekkema 
Klompenmaker 156 
2401 PR Alphen aan den Rijn corne@douglas-fysiotherapie.nl 0172-420503 

  Anita van Alphen 
Klompenmaker 156 
2401 PR Alphen aan den Rijn anita@douglas-fysiotherapie.nl 0172-420503 

Fysiotherapie Alkemade Sharon Lubbers  

Lucas van 
Leydenlaan 2B 
2371 RW Roelofarendsveen sharon@fysiotherapiealkemade.nl 071-3313450 

  
Jan de Koning - lid 
Chronisch Zorgnet 

Lucas van 
Leydenlaan 2B 
2371 RW Roelofarendsveen jk@fysiotherapiealkemade.nl 071-3313450 

  

Auke Biemond - 
lid Chronisch 
Zorgnet 

Lucas van 
Leydenlaan 2B 
2371 RW Roelofarendsveen auke@fysiotherapiealkemade.nl 071-3313450 

SMC Rijnland 
Fysiotherapeuten 

Maaike Stenfert-
Kroeze 

Oosterkerkstraat 1 
2312 SN Leiden maaike@smc-rijnland.nl 071-3411312 

mailto:barrie.boonstra@gmail.com
mailto:marjolein@marjolein.biz
mailto:annemarie@paulidespartners.nl
mailto:s.vd.meer09@gmail.com
mailto:annelieke@pmclagas.nl
mailto:corne@douglas-fysiotherapie.nl
mailto:anita@douglas-fysiotherapie.nl
mailto:sharon@fysiotherapiealkemade.nl
mailto:jk@fysiotherapiealkemade.nl
mailto:auke@fysiotherapiealkemade.nl
mailto:maaike@smc-rijnland.nl
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Fysio-Experts 
Hazerswoude  Laurie de Rooij 

Rijndijk 137 2394 
AG 

Hazerswoude-
Rijndijk laurie@fysio-experts.nl 

071-7400840 of  
06-40975375  

  
Annelies Zaal 
Koeckhoven 

Rijndijk 137 2394 
AG 

Hazerswoude-
Rijndijk annelies@fysio-experts.nl 

071-7400840 of  
06-40975375  

Fysiotherapie van den 
Berg 

Ronald van 
Ommen 

Pr. Irenelaan 1F 
2404 BH Alphen aan den Rijn Ronald@fysiovdberg.nl 0172-473855 

Fysio Alphen Zillah van der Meij 
Sterrenlaan 168 
2402 BC Alphen aan den Rijn zvdmeij@fysioalphen.nl 0172 445600 

  
Marisscha van der 
Loo 

Sterrenlaan 168 
2402 BC Alphen aan den Rijn mvdloo@fysioalphen.nl 0172 445600 

Fysiotherapie en 
manuele therapie 
Goudeket Peter Van 

Simon Smitweg 1B 
2353 GA Leiderdorp peterv@fysiotherapiegoudeket.nl 071- 5891345 

Fysiotherapie Ommedijk Ingrid van Vliet 
Ommedijk 186 
2353 GP Leiderdorp ivanvliet@fysiotherapieommedijk.nl 071-5417069 

  Drita Celaj  
Ommedijk 186 
2353 GP Leiderdorp dcelaj@fysiotherapieommedijk.nl 071-5417069 

  Ramon Borst  
Ommedijk 186 
2353 GP Leiderdorp rborst@fysiotherapieommedijk.nl 071-5417069 

PMC Vitaal Ard Poelstra 

Groen van 
Prinstererweg 61 
2221 AC Katwijk ard@vitaalkatwijk.nl 071-4022073 

Fysiotherapie de 
Lindehoeve Henriet Spijkervet  Lindepad 12251 PK Voorschoten HenrietSpijkervet@fysiotherapiedelindehoeve.nl 071-5618945 

De singel Fysiotherapie Pieter Corver 
Lusthoflaan 2 2316 
JA Leiden pieter@desingelfysio.nl 071-5216525 

  Odette Wiggers 
Lusthoflaan 2 2316 
JA Leiden odette@desingelfysio.nl 071-5216525 

Fysiotherapie Boot en 
Boersen 

Pim van 
Beusekom 

Vivaldistraat 67a 
2162 AB  Lisse Pim@bootenbroersen.com 0252-421147 

 
Meike van der 
Meer 

Vivaldistraat 67a 
2162 AB  Lisse Meike@bootenbroersen.com 0252-421147 

Fysio Topfit 
Krista van 
Kempen 

Vosholplein 1 2461 
AA Ter Aar kristavankempen@gmail.com 0172-603434 

mailto:laurie@fysio-experts.nl
mailto:annelies@fysio-experts.nl
mailto:Ronald@fysiovdberg.nl
mailto:zvdmeij@fysioalphen.nl
mailto:mvdloo@fysioalphen.nl
mailto:peterv@fysiotherapiegoudeket.nl
mailto:ivanvliet@fysiotherapieommedijk.nl
mailto:dcelaj@fysiotherapieommedijk.nl
mailto:rborst@fysiotherapieommedijk.nl
mailto:ard@vitaalkatwijk.nl
mailto:HenrietSpijkervet@fysiotherapiedelindehoeve.nl
mailto:pieter@desingelfysio.nl
mailto:odette@desingelfysio.nl
mailto:Pim@bootenbroersen.com
mailto:Meike@bootenbroersen.com
mailto:kristavankempen@gmail.com
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Algera Fysiotherapie 
Michel van der 
Klauw  

Nassaustraat 45 
2161 RJ lisse michel@algerafysiotherapie.nl 0252-426338 

Paramedisch Centrum 
Noordwijk J.Hoekstra (COPD) 

Westeinde 94 2211 
XS 

Noordwijkerhout/ 
Noordwijk fysio@paramedisch-centrum-noordwijk.nl  071-3648835 

  

J.Piekaar 
(chronisch 
zorgnet) 

Westeinde 94 2211 
XS 

Noordwijkerhout/ 
Noordwijk fysio@paramedisch-centrum-noordwijk.nl    

Fysiotherapie Nieuween Pauline Scheve 
Teylersplein 4,2441 
LE Nieuwveen info@fysiotherapienieuwveen.nl 0172-538783 

  Sabine van Capel 
Teylersplein 4,2441 
LE Nieuwveen info@fysiotherapienieuwveen.nl 0172-538783 

  Max Baatsen 
Teylersplein 4,2441 
LE Nieuwveen info@fysiotherapienieuwveen.nl 0172-538783 

  Lian Soppe 
Teylersplein 4,2441 
LE Nieuwveen info@fysiotherapienieuwveen.nl 0172-538783 

Fysiotherapie De 
Ontmoeting 

Inge Gouw en  
Anja van der 
Hoorn 

Julianalaan 8, 2171 
CZ  Sassenheim anjavanderhoorn94@gmail.com  0252 213 829 

 

mailto:michel@algerafysiotherapie.nl
mailto:fysio@paramedisch-centrum-noordwijk.nl
mailto:fysio@paramedisch-centrum-noordwijk.nl
mailto:info@fysiotherapienieuwveen.nl
mailto:info@fysiotherapienieuwveen.nl
mailto:info@fysiotherapienieuwveen.nl
mailto:info@fysiotherapienieuwveen.nl
mailto:anjavanderhoorn94@gmail.com
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Contactgegevens diëtisten COVID-19, 
Deze diëtisten kunnen ook begeleiding bij sondevoeding geven. 

 

Naam praktijk Contactpersoon Adres en postcode Plaats E-mail Telefoon 

            

Dietistenpraktijk Marianne Knape   Marianne Knape  
Hoornesplein 111 
Hoofdstraat 71  KATWIJK ,VALKENBURG info@dietist-marianne.nl  06 40346696  

Sportvoedingsadviesbureau Feel Good  Steffanie Caspers  
Willem 
Barentszstraat 3 LEIDEN info@feelgoodlovelife.nl  06-20875220 

Sportvoedingsadviesbureau Feel Good  Steffanie Caspers  Ommedijk 186 LEIDERDORP info@feelgoodlovelife.nl  06-20875220 

Balance Dietistenpraktijk  Annelies Kapaan   Apollolaan 230 OEGSTGEEST annelies@balance-dietisten.nl  071-5235065  

Balance Dietistenpraktijk  Hanneke Kusse Lusthoflaan 2  LEIDEN, hanneke@balance-dietisten.nl  071-5235065  

Balance Dietistenpraktijk  Annelies Kapaan  Boerhaaveplein˜ 19 OEGSTGEEST annelies@balance-dietisten.nl  071-5235065  

Balance Dietistenpraktijk  Hanneke Kusse Dieperpoellaan 28B LEIDEN, hanneke@balance-dietisten.nl  071-5235065  

Hoek & Co diëtisten Connie Hoek Vijverhof 24  NIEUWKOOP afspraken@hoekenco-dietisten.nl 06 36251558  

Hoek & Co diëtisten  Connie Hoek Teylersplein 5   NIEUWVEEN afspraken@hoekenco-dietisten.nl 06 36251558  

Hoek & Co diëtisten  Miriam Gordijn  Magnoliastraat 42  Alphen aan den Rijn  afspraken@hoekenco-dietisten.nl 0172-700548  

Dietistenpraktijk NutriSupport  Ingrid Omtzigt  Dorpsstraat 33  Zoeterwoude -Dorp info@nutrisupport.nl  06-55702087  

Dietistenpraktijk NutriSupport  Ingrid Omtzigt  Pancratiusstraat 24  Zoeterwoude-Rijndijk  info@nutrisupport.nl  06-55702087  

Dietistenpraktijk NutriSupport  Jaël Kirchner 
Simon Smitweg 1b 
Gebouw N  LEIDEN info@nutrisupport.nl  06-39121775  

Dietistenpraktijk NutriSupport  Jaël Kirchner Florijn 10 LEIDERDORP info@nutrisupport.nl  06-39121775  

Dietistenpraktijk NutriSupport  Jaël Kirchner Ommedijk 184 LEIDERDORP info@nutrisupport.nl  06-39121775  

Dietistenpraktijk De Meermin  Margje Vlasveld 

gezondheidscentrum 
merenwijk, 
Rosmolen 2 LEIDEN margje@de-meermin.nl  06-40840482  

Dietistenpraktijk Beter Fit  Alice Lagendijk  Leidseweg 59 Voorschoten nfo@beterfit.com  06-13772268  

mailto:info@dietist-marianne.nl
mailto:info@feelgoodlovelife.nl
mailto:info@feelgoodlovelife.nl
mailto:annelies@balance-dietisten.nl
mailto:hanneke@balance-dietisten.nl
mailto:annelies@balance-dietisten.nl
mailto:hanneke@balance-dietisten.nl
mailto:afspraken@hoekenco-dietisten.nl
mailto:afspraken@hoekenco-dietisten.nl
mailto:afspraken@hoekenco-dietisten.nl
mailto:info@nutrisupport.nl
mailto:info@nutrisupport.nl
mailto:info@nutrisupport.nl
mailto:info@nutrisupport.nl
mailto:info@nutrisupport.nl
mailto:margje@de-meermin.nl
mailto:nfo@beterfit.com
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Dietistenpraktijk Beter Fit  Alice Lagendijk  
Prof. v.d. Waalslaan 
25 Voorschoten nfo@beterfit.com  06-13772268  

Dietistenpraktijk Dieet voor jou  Leonie Goezinnen  
Pastoor van der 
Plaatstraat 13 Rijpwetering Leonie@dieetvoorjou.nl  06-21859958  

Dietistenpraktijk Dieet voor jou  Leonie Goezinnen  oordeinde 166  ROELOFSARENDSVEEN Leonie@dieetvoorjou.nl  06-21859958  

Dietistenpraktijk Dieet voor jou  Leonie Goezinnen  Schoolbaan 4   ROELOFSARENDSVEEN Leonie@dieetvoorjou.nl  06-21859958  

Dietistenpraktijk Janna Goessens  Janna Goessens  Brahmslaan 12  LEIDEN info@dietistjanna.nl  06 41667707  

Dietistenpraktijk Janna Goessens  Janna Goessens  Robijnstraat 2  LEIDEN info@dietistjanna.nl  06 41667707  

Dietistenpraktijk Sl!m Eetcoaching  Marloes Mulder  Wilhelminastraat 53  LISSE  marloes@slimeetcoaching.nl  06-41459891  

Dietistenpraktijk Sl!m Eetcoaching  
Irma de Witt 
Hamer Prins Hendriklaan 15 SASSENHEIM irma@slimeetcoaching.nl  06-43953566  

Dietistenpraktijk Sl!m Eetcoaching  
Irma de Witt 
Hamer Rusthofflaan 50C SASSENHEIM irma@slimeetcoaching.nl  06-43953566  

Dietistenpraktijk Sl!m Eetcoaching  Marloes Mulder  Julianalaan 8 SASSENHEIM irma@slimeetcoaching.nl  06-41459891  

 
Dietistenpraktijk Sl!m Eetcoaching  

Irma de Witt 
Hamer Dijkzicht 2 NOORDWIJKERHOUT irma@slimeetcoaching.nl  06-43953566  

Everdien Foodcoaching  
Everdien van der 
Leek  Herenstraat 39  LEIDEN  dietistleiden@corpusmentis.nl  071-8891435 

Dietistenpraktijkpraktijk Goldsmith  Milou Goldsmith  Doezastraat 1 LEIDEN info@dietistengoldsmith.nl  06 13044123  

Dietistenpraktijkpraktijk Goldsmith  Milou Goldsmith  Oosterkerkstraat 1 LEIDEN info@dietistengoldsmith.nl  06 13044123  

Voedingsadviesbureau De Winter  
marloes Louter 
Hasenoot   Narcisstraat 2a  KATWIJK receptie@voedings-advies.nl  023-5573344  

Voedingsadviesbureau De Winter  
marloes Louter 
Hasenoot   Cleyn duinplein 24  KATWIJK receptie@voedings-advies.nl  023-5573344  

Voedingsadviesbureau De Winter  
marloes Louter 
Hasenoot   Zeehosplein 45  KATWIJK receptie@voedings-advies.nl  023-5573344  

Voedingsadviesbureau De Winter  
marloes Louter 
Hasenoot   Abellalaan 1   HILLEGOM receptie@voedings-advies.nl  023-5573344  

mailto:nfo@beterfit.com
mailto:Leonie@dieetvoorjou.nl
mailto:Leonie@dieetvoorjou.nl
mailto:Leonie@dieetvoorjou.nl
mailto:info@dietistjanna.nl
mailto:info@dietistjanna.nl
mailto:marloes@slimeetcoaching.nl
mailto:irma@slimeetcoaching.nl
mailto:irma@slimeetcoaching.nl
mailto:irma@slimeetcoaching.nl
mailto:irma@slimeetcoaching.nl
mailto:dietistleiden@corpusmentis.nl
mailto:info@dietistengoldsmith.nl
mailto:info@dietistengoldsmith.nl
mailto:receptie@voedings-advies.nl
mailto:receptie@voedings-advies.nl
mailto:receptie@voedings-advies.nl
mailto:receptie@voedings-advies.nl
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Dietistenpraktijk Wantveld  Ellen van der Niet     niet@wantveld.nl 071-3681222 

Dietistenpraktijk EetVitaal  Merel Godyla  Koninginneweg 87 LISSE info@eetvitaal.nl  075-6143842  

Dietistenpraktijk Caroline de Smit  Caroline de Smit  Rijnsburgerweg 163  LEIDEN  caroline@dietist.com  06-10187245  

            

            

Niet voor Corona, wel voor 
sondevoeding           

            

            

Best Diet  
Brechje van 
Adrichem  Kanaalpark 157 Leiden  info@bestdiet.nl  06-12216047  

DietistenpraktijkViTaMinn  Lilian Zwetsloot  
Prins Bernhardstraat 
25 

KOUDEKERK AAN DEN 
RIJN  nfo@vitaminn.nl  06-13181245  

Dieetadvies Amsterdam-Leiden  Desiree Petit  
Kamerlingh 
Onnesplein 3 Leiden  info@dieetadviesamsterdam.nl  06-46701799  

 

 

 

  

mailto:niet@wantveld.nl
mailto:info@eetvitaal.nl
mailto:caroline@dietist.com
mailto:info@bestdiet.nl
mailto:nfo@vitaminn.nl
mailto:info@dieetadviesamsterdam.nl
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Contactgegevens ergotherapeuten COVID-19 
 

Naam praktijk Contactpersoon Adres en postcode Plaats E-mail Telefoon 

Ergotherapiepraktijk de  
Boer Kim de Boer Theda Mansholtstraat 3 LEIDEN info@ergodeboer.nl 06-81777850 

Ergotherapie Katwijk Mirjam de Wit Commandeurslaan 21 KATWIJK info@ergotherapiekatwijk.nl  06-41750115 

Ergotherapie Wassenaar Ilona Stoop Van Hallstraat 2 WASSENAAR ergotherapie@dezorgpraktijkwassenaar.nl  06-11308712 

Samen, Praktijk voor  
Ergotherapie Pauline Bootsman Jan van Brabantweg 63 SASSENHEIM pauline@samenergo.nl  06-23990281 

Ergotherapie Voorschoten Brenda van Tol Jan Evertsenlaan 2 VOORSCHOTEN info@ergotherapievoorschoten.nl  06-46975979 

Ergotherapie Leiden Marian Wortman Lusthoflaan 2 LEIDEN ergotherapieleiden@gmail.com  06-38198193 

Ergotherapie Bollenstreek Marieke Kerpershoek 
Nassaustraat 31-R,  
Dijkzicht 1 

LISSE/ 
NOORDWIJKERHOUT contact@ergotherapiebollenstreek.nl 0252-753042 

Ergotherapie Boskoop en  
Waddinxveen Jose Temmink Zinkeling 90 BOSKOOP jose@ergotherapieboskoopwaddinxveen.nl  06-57351291 

Ergotherapie Bontje Anne Bontje 
Professor van der 
Waalslaan 25 VOORSCHOTEN info@ergotherapiebontje.nl 06-17078276 

Ergozorg Franka Fels 

Westeinde 94  
Randweg 47 
Ommedijk 186  
Rijndijk 95 
Rijndijk 
Abellalaan 1 

NOORDWIJKERHOUT 
KATWIJK 
LEIDERDORP 
HAZERSWOUDE 
RIJNDIJK 
HILLEGOM franka@ergozorg.nl  071-3622366 

 

 

  

mailto:info@ergodeboer.nl
mailto:info@ergotherapiekatwijk.nl
mailto:ergotherapie@dezorgpraktijkwassenaar.nl
mailto:pauline@samenergo.nl
mailto:info@ergotherapievoorschoten.nl
mailto:ergotherapieleiden@gmail.com
mailto:contact@ergotherapiebollenstreek.nl
mailto:jose@ergotherapieboskoopwaddinxveen.nl
mailto:info@ergotherapiebontje.nl
mailto:franka@ergozorg.nl
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Contactgegevens logopedisten COVID-19 
 

Naam Praktijknaam Adres Plaats Telefoon E-mail 

Antoinette Frijns-van Putten 
Logopediepraktijjk  
Frijns van Putten Dijkgravenlaan 73 LEIDERDORP 06-15003648 info@MijnLogopedist.nl  

Arjanne Nooitgedagt-van 
Nes 

Logopediepraktijk  
Ter Aar Westkanaalweg 118b  TER AAR 0172-604509 a.l.nooitgedagt@xs4all.nl  

Marion van Schooten 
Logopediepraktijk  
Stevenshof T. mansholtstraat 3 LEIDEN 071-5322892 mvanschooten@logopediestevenshof.nl 

Monique den Hartog 
Logopedepraktijk  
M. den Hartog Koetshuis 5 BODEGRAVEN 0172-618373 modenharty@gmail.com 

Wilma Hoogendoorn 
Logopedie  
Wilma Hoogendoorn Stadhouderrs 4a MIJDRECHT 06-36390112 wilmahoogendoorn@gmail.com  

Leon Heijmans               
Logopediepraktijk  
Katwijk Schaepmanstraat 101 KATWIJK 071-4033064 info@logopedist.nu 

Tineke van Driel            
Logopedie Leiden  
Merenwijk   LEIDEN     

Yvonne Vergeer 
Logopediepraktijk  
Anne Marie Sikking Leiden en Warmond LEIDEN/WARMOND 06-47554204 yvergeer@kpnmail.nl  

Caroline Nater 
Spraak - Taal -  
Stottercentrum Rijnland  Piet hinlaan 42f  OEGSTGEEST 071-5175975 info@stsc-rijnland.nl 

Jose Nijboer 
Logopediecentrum  
Jose Nijboer Hof van Roomburgh 4  LEIDEN 06-83021114 logopediecentrumjosenijboer@gmail.com  

Ryanne Hoek 

groepspraktijk voor 
logopedie  
Oegstgeest Narcissenlaan 1 OEGSTGEEST 071-5156300 r.hoek@logopedie-oegstgeest.nl 

Hanny Guit  
Logopediepraktijk  
Hanny Guit  

De Savornin Lohmanlaan 
2   AMSTELVEEN 06-20360029 hanny@hannyguit.nl  

Jolande Meijer 
J.E. Meijer Logopedie  
Aalsmeer Praamplein 20 AALSMEER 0297-345310 logopedieaalsmeer@gmail.com 

 

 

mailto:info@MijnLogopedist.nl
mailto:a.l.nooitgedagt@xs4all.nl
mailto:mvanschooten@logopediestevenshof.nl
mailto:modenharty@gmail.com
mailto:wilmahoogendoorn@gmail.com
mailto:info@logopedist.nu
mailto:yvergeer@kpnmail.nl
mailto:info@stsc-rijnland.nl
mailto:logopediecentrumjosenijboer@gmail.com
mailto:r.hoek@logopedie-oegstgeest.nl
mailto:hanny@hannyguit.nl
mailto:logopedieaalsmeer@gmail.com

