
De Vonk



Inhoud

De Vonk - Monument voor het Welzijn  4-5

De bedrijven binnen De Vonk

Advocatenkantoor Bos  6

Bekkenfysiotherapie Mirjam de Visser  7

Ergotherapie Noordwijk  8

Kinderpraktijk van Velzen  9

De Kindervilla Wereld - De Klimtoren 10

Logopedie Mieke Hendriks en Liesbeth van Gulik  11

Oncologie fysiotherapie en oedeemtherapie Nelleke van Esch  12

Oefentherapie Mensendieck  13

Paramedisch Centrum Noordwijk  14

Psycholoog Noordwijk  15

Verloskundigenpraktijk Noordwijk - Noordwijkerhout 16

Zwaan Osteopathie  17

Bedrijfsgegevens  18

Plattegrond  18

3



De Vonk
Monument voor het Welzijn

Bijna een eeuw geleden: voor wie weinig anders kende dan het geraas van de textiel-
fabriek of de schaduwen van Leidens benauwde stegen lag Noordwijk op een andere 
planeet. Daarom vroeg de bekende weldoenster Emilie Knappert aan architect J.J.P. 
Oud om een “vacantie- en zondagshuisch” te ontwerpen. Hier konden meisjes uit 
arbeidersgezinnen (leren) genieten van iets wat figuurlijk en letterlijk onbetaalbaar 
was: contact met de natuur; weer op adem komen in zee, wind en zonlicht. 

Theo van Doesburg en Kamerlingh Onnes
Architect Oud ontwierp een symmetrisch gebouw met een H-vormige plattegrond. 
Hij koos niet voor de stijl van de speelse “Amsterdamse School”. Maar om de strengheid 
van de symmetrie te doorbreken, ging hij wel de samenwerking aan met de gezagheb-
bende kunstenaar Theo van Doesburg. Deze verzorgde de aankleding en kleurstelling 
van het gebouw. Vandaag de dag zijn nog steeds Van Doesburgs originele tegelvloeren 
te zien en de typerende mozaïeken in de gevel. Van Doesburg, prominent lid van De 
Stijl-beweging, ontwierp ook het oorspronkelijke kleurenschema van de kozijnen en 
deuren (is niet gehandhaafd). De glas-in-loodramen (onder meer in het trappenhuis) 
zijn een creatie van een andere bekende kunstenaar: Harm Kamerlingh Onnes.

Unieke, monumentale waarde
Toen in 1919 de bouw van De Vonk werd voltooid, kreeg Nederland een van zijn eerste 
Gesamtkunstwerke. Met een zogeheten Gesamtkunstwerk willen de ontwerpers vanuit 
verschillende leerscholen (b.v. architectuur, design, schilderkunst) samen één harmo-
nieus of spannend geheel creëren. De bedoeling is om de bezoeker als het ware onder 
te dompelen in het kunstwerk. Bij De Vonk is dit zeker gelukt. Het gebouw wordt nu 
gezien als een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse architectuur. 
En het is bijzonder, dat zovele jaren later De Vonk nog steeds een welzijnsfunctie heeft. 
De bezoeker wordt er nu omringd met de goede zorg van met elkaar samenwerkende, 
paramedische specialisten.
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Advocatenkantoor Bos

Even voorstellen 
Wij zijn Hilde Bos-Hagens, Marjolein Meijvogel- Kooij  
en Marloes Ravensbergen-Brussee. 

In de loop der jaren hebben wij een goede naam opgebouwd door 
onze eerlijke en heldere manier van adviseren en procederen.  
Wij staan u bij elke stap terzijde en stellen altijd uw belang voorop. 

Iedere zaak is uniek. Nadat u uw verhaal bij ons heeft gedaan en de 
benodigde stukken heeft aangeleverd, kunnen wij adviseren op welke 
manier wij de zaak kunnen behandelen. Vaak komt er na overleg een 
oplossing met de tegenpartij zonder dat daarbij een rechter aan de pas 
hoeft te komen, maar soms is een procedure wel noodzakelijk.  

Tarief 
Onze ‘teller’ begint niet gelijk te lopen. We bieden onze cliënten een 
gratis telefonisch kennismakingsgesprek, waarin we beoordelen of het 
zinvol is dat u uw zaak bij ons aanbrengt. Daarbij wegen wij met u af  
of de baten opwegen tegen de lasten (zowel financieel als emotioneel). 
Als u ons een opdracht geeft, onderzoeken wij of u in aanmerking komt 
voor zogenaamde ‘gefinancierde rechtsbijstand’. Als u daar recht op 
heeft, komen de kosten van onze werkzaamheden grotendeels voor 
rekening van de overheid. U betaalt ons dan alleen een eigen bijdrage. 
Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en 
geen rechtsbijstandverzekering heeft, maken wij met u een afspraak 
over ons tarief of maken we een vaste prijsafspraak.   

Rechtsgebieden 
Wij adviseren en procederen voor bedrijven en particulieren onder andere in het: 
• aansprakelijkheidsrecht voor herstel of compensatie van geleden schade; 
• arbeidsrecht bij problemen met werkgever of werknemer; 
• beslag- en executierecht bij (onterecht) beslag; 
• consumentenrecht bij problemen met de kopende of verkopende partij; 
• huurrecht bij problemen met de verhuurder of huurder; 
• incasso voor onbetaalde facturen; 
•  mediation voor een traject waarbij partijen onder begeleiding van de mediator zelf 

tot een oplossing komen; 
•  personen- en familierecht bij scheiding, alimentatie, gezag, ouderschapsplan, om-

gangsregeling, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling; 
• strafrecht bij strafrechtelijke vervolging, verhoor, TOM-zittingen, hoger beroep; 
•  verbintenissenrecht bij opstellen, vernietigen of ontbinden van contracten/overeen-

komsten en de eventueel daaruit voortvloeiende schadevergoeding. 
 

Bekkenfysiotherapie
Mirjam de Visser
Wanneer bekkenfysiotherapie?
Bekkenfysiotherapie is voor zowel mannen als vrouwen met klachten in het 
bekkengebied. Bekkenfysiotherapie kan ingezet worden als er sprake is van:

Wie zijn wij?
Ida Hoogeveen en Mirjam de Visser zijn gespecialiseerde en geregistreerde 
bekkenfysiotherapeuten, ingeschreven als master bekkenfysiotherapeut en lid van 
de beroepsorganisaties NVFB en KNGF. 

Wat doen wij?
Na een uitgebreide intake en lichamelijk onderzoek krijgt u een persoonlijk advies. 
Samen bespreken we het behandelplan en de inzet van een therapievorm, die het beste 
past bij uw situatie. Wij kunnen naast het geven van vele adviezen en oefeningen ook 
gebruik maken van de behandelmethode biofeedback. 

Vergoedingen
Bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering als daar fysio-
therapie in is opgenomen. Voor urine-incontinentie geldt echter een aparte vergoeding. 
De eerste 9 behandelingen worden dan vanuit de basisverzekering vergoed (uw eigen 
risico wordt aangesproken). Voor deze regeling is altijd een verwijzing van de huisarts of 
specialist nodig.

Locaties en afspraak maken
Een afspraak kan gemaakt worden via telefoon of e-mail.

Als bekkenfysiotherapeuten en ZwangerFit docenten geven wij tevens voorlichting
via de cursus ‘natuurlijk in beweging’. Voor deze zwangerschapscursus kunt u zich
aanmelden bij de Verloskundigen Praktijk Noordwijk- Noordwijkerhout.

•  Heftige aandrang, vaak plassen, 
 urineverlies
•  Gevoel van verzakking
•  Regelmatig vaginale infecties of 
 blaasontstekingen
•  Bekkenpijn of lage rugklachten  
 tijdens of na de zwangerschap
•  Bekkenpijn bij mannen

•  Operaties in de onderbuik, urologische-, 
 gynaecologische- of prostaatoperaties
•  Pijn bij het vrijen
•  Pijn bij het stuitje of schaambeen
•  Pijn aan het scrotum
•  Problemen met ontlasting (Niet kunnen
 ophouden of obstipatie)

T 071 3610900 - kantoor@bosadvocaten.nl 
www.bosadvocaten.nl

Noordwijkerhout 071 3649398 of Katwijk 071 4060648 
info@fysiotherapiemirjamdevisser.nl - www.fysiotherapiemirjamdevisser.nl
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Ergotherapie 
Noordwijk 
‘Ergotherapie stelt mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen.’

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie heeft als doel mensen met een beperking zo goed mogelijk hun dagelijkse 
activiteiten uit te laten voeren. U kunt hierbij denken aan het plannen en uitvoeren van 
het huishouden en hobby’s  en het verplaatsen binnen- en buitenshuis. Daarnaast kan 
de ergotherapeut adviseren over transfers, zit- en lighouding en steunen zij (mantel) 
zorgers zodat zij beter om kunnen gaan met de fysieke-of psychische beperking van 
de persoon die ze verzorgen. Op deze manier kan het handelen in en om het huis zo 
zelfstandig en veilig mogelijk gaan.  

Doelgroep
Iedereen die een beperking ondervindtWanneer u een beperking heeft kan dit verschil-
lende oorzaken hebben. U kunt hierbij denken aan problemen die u ondervindt ten 
gevolgen van CVA, dementie, COPD, NAH, een ongeluk, ziekte van Parkinson, chro- 
nische pijn, reuma enz. 

Wat doet de ergotherapeut?
De ergotherapeut komt bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Samen met u en 
eventueel andere betrokkenen zal zij besluiten wat zij voor u kan betekenen. Belangrijk 
hierbij is dat u de regie over uw eigen leven houdt. 
Er zijn verschillende manieren om uw functioneren te optimaliseren en in stand te 
houden. Zo kunt u denken aan:
• Het opnieuw leren uitvoeren van handelingen.
• Het anders uit voeren van handelingen.
• Het aanvragen en gebruiken van hulpmiddelen, voorzieningen of aanpassingen. 

Onze specialisaties zijn o.a.: 
• Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet).
• Edomah; Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis.
• COPD.
• Psychogeriatrie.

Wordt ergotherapie vergoed?
Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en wordt vergoed uit het basispakket 
van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. 

Afspraak maken en vragen
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u telefonisch of via e-mail  
contact opnemen met Steefie Bakker of Franka Fels, ergotherapeuten van Ergotherapie 
Noordwijk. Wij zijn actief in de Bollenstreek, Katwijk en Rijnsburg. 
Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is niet nodig.

Kinderpraktijk 
van Velzen 
Kinderpraktijk van Velzen is een praktijk voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 
18 jaar met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. 

Met welke problematiek kunt u zich aanmelden
•  Kinderen met gedrags- en of leerproblemen waarbij onderzoek heeft uitgewezen dat 

het kind ADHD/ADD heeft. 
•  Kinderen met sociaal-emotionele problemen zoals snel boos zijn, zich somber of angstig 

voelen, weinig zelfvertrouwen, faalangst, dwangmatigheden, erg teruggetrokken zijn.
•  Kinderen die iets heftigs of naars hebben meegemaakt (bv een ongeluk, een brand, 

pesterijen) en hier nog last van hebben.

Werkwijze
Het eerste gesprek is met kind/jongere en één of beide ouders. In dit gesprek wordt in 
kaart gebracht wat het probleem is en hoe de behandeling eruit kan zien. Op basis van 
dit gesprek worden verdere afspraken gemaakt.
Afhankelijk van de problematiek kan gekozen worden voor: 
•  Psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD/ADD en aanverwante stoor-

nissen. Begeleiding van ouders en kind en mogelijk medicamenteuze ondersteuning 
zijn hiervan een onderdeel.

•  Onderzoek naar ADHD/ADD. Dit wordt gedaan in samenwerking met andere eerste- 
lijnspraktijken. 

•  Cognitieve gedragstherapie voor kinderen met sociaal-emotionele problematiek. 
Therapie waarbij het kind leert weer meer grip te krijgen op die gedachten, gevoelens 
en gedrag waar hij/zij last van heeft.

•  EMDR. Dit is een behandeling voor kinderen en adolescenten die iets heftigs hebben 
meegemaakt en hier nog last van hebben.  

Behandelaar
Marlies van Velzen is arts Maatschappij en Gezondheid 
en cognitief gedragstherapeut VGCT®. Marlies van 
Velzen is 10 jaar werkzaam geweest als consultatie-
bureauarts en schoolarts. Daarna heeft zij ruim 9 jaar 
gewerkt in de jeugd GGZ in een ambulante setting. 
Kinderpraktijk van Velzen bestaat nu vier jaar. 

Aanmelden en kosten
Een aanmelding is mogelijk na verwijzing van de huis-
arts, jeugdarts of het Jeugd- en Gezinsteam. De kosten 
voor hulp aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar worden 
vergoed door de gemeente waar uw kind woont. De 
Kinderpraktijk heeft een contract voor Generalistische 
Basis GGZ gesloten met de gemeente Holland Rijnland en de gemeente Haaglanden. 

T 06 13241126 - info@ergotherapienoordwijk.nl 
www.ergotherapienoordwijk.nl

T 06 12317103 - info@kinderpraktijkvanvelzen.nl 
www.kinderpraktijkvanvelzen.nl
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De Kindervilla Wereld - 
De Klimtoren
In 2009 is kinderdagverblijf De Kindervilla Wereld geopend op 
Het Westeinde in het schitterende monumentale pand De Vonk. Ouders 
en of verzorgers geven ons het vertrouwen om hun kind(eren) een leuke en 
leerzame dag te mogen beleven. Vanaf 8 weken jong kunnen de kinderen 
bij ons komen totdat zij naar de basisschool gaan. Na de basisschool kun-
nen zij voor buitenschoolse opvang de Klimtoren kiezen die eveneens op 
Het Westeinde gesitueerd is. Deze lokatie is geweldig voor de kinderen. 
We hebben zeer grote groepsruimten voor de peuters, een veilige groep 
voor “onze” baby’s en een geweldige tuin van 1800 m2 met een kleine kin-
derboerderij. De kinderen mogen iedere dag de dieren voeden, de eitjes ophalen 
of gewoon lekker in de tuin ravotten. Ons kinderdagverblijf is erkend als groene kinder- 
opvang organisatie. Naast deze tuin zijn we ook veel in het bos te vinden, dat bij ons 
om de hoek ligt. Het Westeinde is tevens onze hoofdlokatie. Vanuit deze lokatie worden 
de ondersteunende diensten verricht voor de hoofdvestiging en de andere lokaties van 
De Kindervilla Wereld en De Klimtoren.

De Kindervilla Wereld en De Klimtoren heb-
ben als slogan “all inclusive ontzorging”. We 
geven de kinderen echt wat ze nodig hebben 
en ouders staan we bij bij hun verzorging en 
opvoeding. Dit doen we met een team van 
ongeveer 50 professionals, waarvan senior, 
medior en junior gecombineerd op de groep 
van de kinderen staat. Een vaste kern van 
professsionals die het vertrouwen en het 

dagelijkse plezier en verzorging aan de kinderen en ouders geeft. We werken met een 
VVE programma voor de peuters (VVE). Piramide stimuleert kinderen in hun ontwik-
keling door een combinatie van spelen en leren. Door te spelen leren kinderen. Een 
veilige omgeving is hierbij essentieel. Dat is de basis voor de ontwikkeling van een kind. 
Educatie in de vorm van natuur en cultuur, sociale omgangsvormen, creativiteit en sport 
komen bij ons dagelijks aan de orde.

Buitenschoolse opvang De Klimtoren heeft als slogan “Daar ga je voor je plezier naar 
toe!” Na de verplichte schooldag hebben wij als streven dat ieder kind het naar haar/
zijn zin heeft op de buitenschoolse opvang. Wij zijn veel in de natuur te vinden. 
Wij stimuleren het buitenspelen. Bij ons kun je hutten bouwen, 
de dieren verzorgen, voetballen op echt gras of gewoon lekker 
vies worden. Uiteraard is er binnen ook een uitdagende 
omgeving voor de kinderen. 

Kom ook eens ravotten en vies worden….
Bel of mail ons gerust

T 071 3640090 - info@dekindervillawereld.nl 
www.dekindervillawereld.nl

Logopedie Mieke Hendriks 
en Liesbeth van Gulik
In de Vonk zijn twee logopediepraktijken gevestigd. Liesbeth van Gulik is werkzaam 
in het Paramedisch Centrum Noordwijk op de begane grond en Mieke Hendriks heeft 
haar praktijk op de eerste verdieping van het pand. 

Wat doet een logopedist?
Logopedisten onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met allerlei stoornissen 
op het gebied van communicatie. De logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, 
spraak en gehoor. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals 
slik- en ademhalingsstoornissen en afwijkende mondgewoonten. 

Samenwerking
Logopedisten hebben contacten met verschillende instanties, zoals het Audiologisch 
Centrum, het VTO team ( Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen bij 
kinderen) en het Consultatiebureau, wanneer dat wenselijk is. Ook onderhouden zij op 
deze basis contact met Intern Begeleiders of leerkrachten van de basisschool en peuter-
speelzaalleidsters.

Wordt logopedie vergoed?
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Beide logopedisten hebben 
met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Over het algemeen is een verwijzing 
van de huisarts noodzakelijk om de logopedische behandeling vergoed te krijgen.  

Logopedie in de Vonk
U kunt van maandag tot en met donderdag terecht bij Mieke Hendriks. Zij behandelt 
stoornissen op het gebied van spraak, taal en gehoor.  Liesbeth van Gulik werkt op 
woensdag in de praktijk, waar zij stoornissen op het gebied van spraak en taal behan-
delt. Op vrijdag bezoekt zij mensen met een neurologische stoornis aan huis.  

Liesbeth van Gulik   Mieke Hendriks

Liesbeth van Gulik - T 071 3611479 (ma t/m vrij) - www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl
Mieke Hendriks - T 071 3622117 / 06 30369793 - logopediepraktijkhendriks@ziggo.nl
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Oncologie fysiotherapie en 
oedeemtherapie Nelleke van Esch
De oedeemfysiotherapeut houdt zich bezig met de behandeling van problemen 
veroorzaakt door ophoping van vocht in het lichaam. Dit kan allerlei oorzaken hebben. 
Zo kan het komen door problemen in de bloedcirculatie, maar ook door problemen 
in de lymfestroom. Bij problemen in de lymfestroom , met daarbij ophoping van vocht 
spreken we van lymfoedeem.  

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en 
participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn 
van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere 
aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde 
mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, 
spanning, ademhalingsproblemen, somberheidsklachten en vermoeidheid. 
 
De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in 
alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de her-
stelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. 
Elke fase vereist een specifieke behandeling door de 
oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandel- 
doelen per fase verschillen. In de curatieve fase 
liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren 
of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase 
liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog 
aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen 
de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de 
patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden. 
Denk daarbij aan ontspanningstherapie, ademhalings- 
oefeningen, klassieke massage, manuele lymfdrainage 
ter vermindering van pijn en spanningsklachten en hulp 
bij het verbeteren van de kwaliteit van leven of de kwaliteit van het sterven.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker 
steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, 
psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met 
de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol 
vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Nelleke van Esch is master oncologiefysiotherapeut i.o.. oedeemtherapeut en 
fysiotherapeut. Hanneke Heitkamp is fysiotherapeut en oedeemfysiotherapeut.

T 06 41318738 - nelleke@oedeemtherapie-noordwijk.nl
www.oedeemtherapie-noordwijk.nl

Oefentherapie 
Mensendieck

Wat is oefentherapie? 
Lopen, gaan zitten, bukken, tillen. We bewegen de 
hele dag en meestal onbewust. Iedereen heeft zo zijn 
eigen houding en manieren van bewegen, maar  
sommige gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. 
Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, 
nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of 
ziekten, denk aan reuma of astma, kunnen mensen 
problemen krijgen met hun bewegingsapparaat.  
Het doel van oefentherapie is de klachten te laten 
verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen,  
uitgaande van uw eigen bewegingsmogelijkheden. 
Ook wordt rekening gehouden met de situatie waarin 
u zich bevindt en met uw dagelijkse activiteiten. 

  
De oefentherapeut biedt hulp bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, 
knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan  
het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning en 
incontinentie.  
 
De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefen- 
therapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van 
bewegen in dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegin-
gen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij 
wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar het hele lichaam. 
  
De oefentherapeut: UW BEWEEGCOACH! 
 
Specialisatie 
Naast de oefentherapie ben ik tevens gecertificeerd stress- en ontspanningstherapeut 
waardoor u met klachten zoals stress, hyperventilatie, overspanning en psychosoma-
tische klachten terecht kunt binnen deze praktijk.  
 
Vergoedingen 
Oefentherapie Mensendieck wordt bij alle verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende 
verzekeringen.  
 
Heeft u vragen en/of wilt u een afspraak maken dan kunt u mij bereiken telefonisch: 
071-3648921 of 06-23638902 of via e-mail: e.peschier@outlook.com 

T 071 3648921 / 06 23638902 - e.peschier@outlook.com
www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl 
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Paramedisch Centrum 
Noordwijk
Het PCN afdeling fysiotherapie bestaat uit 5 fysiotherapeuten met ieder hun eigen 
specialiteit. De fysiotherapeuten zijn allen geregistreerd in het kwaliteitsregister van 
de KNGF. 

Specialisaties
•  Sportfysiotherapie: De sportfysio-

therapeut speelt een belangrijke rol bij 
begeleiding, preventie, voorlichting en 
advies voor iedereen die wil gaan spor-
ten of sport als hobby of beroep heeft.

•  Kinderfysiotherapie: De kinderfys-
iotherapeut is gespecialiseerd in het 
behandelen van kinderen tot 18 jaar

 met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van beweg- 
 ingsvaardigheden. 
•  Claudicatio intermittens gesuperviseerde loopscholing: Claudicatio intermittens  

is het klachtenpatroon die ontstaat als er sprake is van vaatlijden (gedeeltelijke  
afsluiting/verstopping) van de grootte slagaders van het been. De gespecialiseerde 
therapeut geeft gesupervicieerde loopscholing ter verbetering van de klachten.

•  Manueeltherapie: De manueeltherapeut heeft met zijn specifieke kennis en  
vaardigheden zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patienten 
met klachten aan gewrichten.

•  McKenzietherapie: Dit is een wereldwijd gebruikte onderzoek- en behandelmethode 
voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Met name voor klachten aan de 
nek en rug met uitstralende pijnen in benen en armen is dit een gewenste therapievorm.

•  Pilatestherapie: Pilates is een vorm van trainen waarbij lichaam en geest worden 
getraind. Pilates richt zich als trainingssysteem op spieren die een goede houding 
ondersteunen (core-training). 

•  Groepslessen voor Diabetespatienten type 2: “Move to feel better” is een program-
ma opgesteld voor DM patienten die het niet lukt zelfstandig een actieve leefstijl te 
ontwikkelen of te onderhouden. 

•  Groepslessen voor COPD-patienten met gold 2-3: Door middel van een longreac-
tivatie programma wordt uw conditie verbeterd met behulp van inspanningstraining 
en spierkrachtoefeningen. Alledaagse activiteiten kunnen dan op den duur minder 
inspanning kosten.

•  Groepslessen voor ouderen: Om gezond te worden en te blijven is sporten op  
oudere leeftijd zeer belangrijk. Je blijft door te bewegen mobiel, vitaal en slank. 

Vergoedingen 
Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering als daar fysiotherapie in  
opgenomen is. Bij chronische klachten wordt de fysiotherapie, na 20 behandelingen 
uit het aanvullende pakket, vergoed uit de basisverzekering. Voor het DM programma 
moet rekening gehouden worden met een eigen bijdrage.  

T 071 3648835 - fysio@paramedisch-centrum-noordwijk.nl
www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl

Psycholoog Noordwijk - 
Wandelpsycholoog
Psycholoog Noordwijk is een praktijk voor volwass-
enen, die behoefte hebben aan heldere, effectieve 
therapeutische gesprekken, zakelijke coaching en 
relatietherapie  

Het is onze passie om mensen verder te helpen 
bij persoonlijke groei. Je ontdekt een heldere en 
efficiënte methode om emotioneel vrij te zijn, hoe je 
écht los kan laten en om meer balans te vinden in je 
leven. Zo ontwikkel je meer zelfvertrouwen, je staat 
positiever in het leven en je hebt meer energie.

Ontdek een stressvrij leven!

Met de zakelijke coaching van Psycholoog Noordwijk 
creëer je een betere work-life-balance, want prestaties in het werk zijn nauw verbonden 
met jouw privé-leven. 

Relatietherapie
In een relatie ontstaat vaak een crisis wanneer het niet lukt om de volgende stap  
te nemen naar meer verbinding. De uitdaging is op zoek te gaan naar negatieve  
interactiepatronen en deze leren doorbreken. Zo leer je elkaar ècht kennen!  
Wij bieden kortdurende relatietherapie sessies aan, zodat er weer vertrouwen is  
in elkaar met meer liefde & intimiteit.

Met welke vragen kan je je aanmelden? 
• Psychisch welzijn: somberheid, angst, trauma en rouw
• Gezinssituatie: relatieproblemen, scheiding, zwangerschap en kinderwens
• Carrière: overspannen, burn-out, studieproblemen, ontwikkeling in carrière 
• Gezondheid: vermoeidheid, chronische lichamelijke klachten, overgewicht
• Persoonlijke ontwikkeling: zelfvertrouwen, assertiviteit, communicatie 

Methoden 
EFT, Emotional Freedom Technique | Bridgeman Methode | Mediteren | Mindfulness | 
Wandeltherapie | CGT, Cognitieve Gedragstherapie | Search Inside Yourself methode, 
Google | NLP, coaching | EFT, Emotionally Focused Therapy | Relatietherapie

Wil je emotioneel vrij zijn, leren loslaten, stressvrij werken aan je carrière 
en lichter leven? Dan ben je welkom in onze praktijk. Het team van Psycholoog 
Noordwijk staat voor je klaar.

T 06 11482192 - info@psycholoog-noordwijk.nl 
www.psycholoog-noordwijk.nl - www.wandelpsycholoog.nl 

Psychologe Merel Hovestad MSc
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Verloskundigenpraktijk 
Noordwijk - Noordwijkerhout
Op de eerste etage van het gebouw bevindt zich de Verloskundigenpraktijk Noor-
dwijk-Noordwijkerhout. Na de renovatie van de villa, zijn de dames huurder van 
het eerste uur. De gezellige bloemstukken voor de ramen geven het al aan, hier zijn 
(aanstaande) ouders van harte welkom! De vier ervaren verloskundigen loodsen je 
door het bijzondere traject van zwangerschap en bevalling. Vaak levens veranderen-
de momenten.

Het team bestaat uit Els Lars-
en, Jitske Visser, Maaike van 
Duyvenvoorde en Carina Heem-
skerk, assistente Liesbeth den 
Oudsten ondersteunt de dames, 
daar waar mogelijk, in de ocht-
enden tussen 08.00 en 12.00 uur. 
Zwangerschap en bevalling ken-
nen geen kantoortijden, naast 
het spreekuur is er daarom altijd 
een dienstdoende verloskundige 
te bereiken voor urgente zaken. 

Drie tot vier dagen in de week is het een komen en gaan van zwangere dames, al dan 
niet met partner, tijdens de spreekuren. 

Er zijn voorlichtingsavonden over kraamtijd, bevalling en borstvoeding, de mogelijk-
heid tot zwangerschapsgym en er bestaat een uitgebreide samenwerking met collega 
verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en andere zorgverleners. Het spreekt haast 
voor zich dat het team staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen 
van de beroepsorganisatie KNOV. Dit register waarborgt de kwaliteit door onder meer 
verplichte bijscholingen. 

De praktijk maakt deel uit van Coöperatie verloskundigenpraktijken Leiden en om-
streken (LEO). Dit is een samenwerkingsverband van 13 verloskundigenpraktijken uit 
de regio Leiden, de Bollenstreek en Alphen aan de Rijn. Het doel is het behouden en 
verbeteren van de verloskundige zorg in de regio. De praktijkcertificering is behaald als 
eerste binnen de regio. De praktijk is daarmee vooruitstrevend en modern in aanpak.

De echoscopie is inmiddels een vast onderdeel tijdens de begeleiding van de cliënten. 
Al voor het eerste bezoek staat er een op het programma om vast te stellen wat de 
uitgerekende datum is. Rond de 20ste week vindt er nog een uitgebreide echo plaats 
en ook de ligging of groeicontrole van het kindje kan aanleiding zijn voor nader onder-
zoek. De praktijk is als onderdeel van de coöperatie ook voor een deel eigenaar van 
Verloskundig Centrum De Poort in Leiden, waar alle echo’s plaatsvinden.

T 071 3617777 - info@verloskundigen-noordwijk.nl 
www.verloskundigen-noordwijk.nl

Zwaan Osteopathie

De osteopaten van Zwaan Osteopathie zagen in de afgelopen jaren het aantal 
bezoekers uit de regio Noordwijk-Noordwijkerhout toenemen. ‘We vinden het 
belangrijk dat onze cliënten de juiste zorg gemakkelijk kunnen combineren met 
hun vaak drukke bestaan of beperkte mobiliteit. Daarom zijn we in 2014 gestart 
met een vestiging in De Vonk aan het Westeinde 94 in Noordwijkerhout,’ aldus 
osteopaten en praktijkeigenaren Jaap Zwaan en Dirk Mutsaerts.

De start met de nieuwe vestiging in Noordwijkerhout is dus een vraaggestuurde 
ontwikkeling. Dit past in het plaatje van een nog altijd toenemende interesse in 
osteopathie als behandelwijze waar veel mensen baat bij blijken te hebben. ‘Eigenlijk 
vertelt het verhaal van osteopathie zichzelf,’ licht Zwaan toe. ‘Onze cliënten geven aan 
na doorgaans vier behandelingen duidelijk resultaat te merken.’ 
Osteopathie is een manuele geneeswijze die wordt toegepast voor sterk uiteenlopende 
klachten. Te denken valt aan rugpijn, nekpijn, klachten van gewrichten, benauwdheid, 
buikpijn, hoofdpijnen, of mobiliteitsproblemen die ontstaan zijn na een val of blessure. 
De nadruk ligt sterk op het aanpakken van de oorsprong van problemen door het 
herstellen van de natuurlijke werking van spieren, gewrichten en organen. Mutsaerts: 
‘Doordat wij niet eenzijdig naar een klacht kijken, maar uitgaan van het lichaam als 
geheel, is osteopathie ook vaak effectief voor wat geldt als “moeilijk behandelbare” 
of “medisch onverklaarbare” klachten.’ 

In de afgelopen jaren maakte 
Zwaan Osteopathie een sterke 
ontwikkeling door.  De praktijk 
is van één naar vijf behande-
laars gegaan en het aantal ex-
pertisegebieden is voortdurend 
verbreed. Naast ruime ervaring 
met reguliere osteopathie heeft 
het team van Zwaan Osteopathie  
inmiddels speciale expertise 
in huis voor behandelingen 
bij baby’s, kinderen, zwangere, 
65-plussers, topsporters en 
cliënten die revalideren na een val of operatie. Net als op de hoofdvestiging van de 
praktijk aan de Ligusterstraat in Katwijk, heeft een goede samenwerking met andere 
zorgverleners prioriteit. ‘Dat is een belangrijke reden waarom wij voor De Vonk als 
locatie hebben gekozen. Onze cliënten hebben baat bij behandelaars die, waar nodig, 
een interdisciplinaire kijk op zaken kunnen nemen.’  Voor meer informatie over 
afspraken en behandelmogelijkheden kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen 
via info@zwaanosteopathie.nl of telefoonnummer 071-3018944. Ook kunt u terecht 
op de website: www.zwaanosteopathie.nl.  

T 071 3018944 - info@zwaanosteopathie.nl 
www.zwaanosteopathie.nl
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Bedrijvensgegevens
Advocatenkantoor Bos 
T 071 3610900
kantoor@bosadvocaten.nl
www.bosadvocaten.nl

Bekkenfysiotherapie Mirjam de Visser 
Noordwijkerhout T 071 3649398 
Katwijk T 071 4060648
info@fysiotherapiemirjamdevisser.nl 
www.fysiotherapiemirjamdevisser.nl

Ergotherapie Noordwijk 
T 06 13241126
info@ergotherapienoordwijk.nl
www.ergotherapienoordwijk.nl

Kinderpraktijk van Velzen
T 06 12317103
info@kinderpraktijkvanvelzen.nl 
www.kinderpraktijkvanvelzen.nl
 
De Kindervilla Wereld - De Klimtoren 
T 071 3640090
info@dekindervillawereld.nl
www.dekindervillawereld.nl

Logopedie Mieke Hendriks 
en Liesbeth van Gulik 
Liesbeth van Gulik
T 071 3611479 (ma t/m vrij)
www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl
Mieke Hendriks
T 071 3622117 / 06 30369793
logopediepraktijkhendriks@ziggo.nl

Oncologie fysiotherapie en 
oedeemtherapie Nelleke van Esch 
T 06 41318738
nelleke@oedeemtherapie-noordwijk.nl
www.oedeemtherapie-noordwijk.nl

Oefentherapie Mensendieck 
T 071 3648921 / 06 23638902
e.peschier@outlook.com
www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl 

Paramedisch Centrum Noordwijk 
T 071 3648835
fysio@paramedisch-centrum-noordwijk.nl
www.paramedisch-centrum-noordwijk.nl

Psycholoog Noordwijk -
Wandelpsycholoog
T 06 11482192
info@psycholoog-noordwijk.nl
www.psycholoog-noordwijk.nl
www.wandelpsycholoog.nl 

Verloskundigenpraktijk 
Noordwijk - Noordwijkerhout
T 071 3617777
info@verloskundigen-noordwijk.nl
www.verloskundigen-noordwijk.nl

Zwaan Osteopathie 
T 071 3018944
info@zwaanosteopathie.nl
www.zwaanosteopathie.nl

De Vonk
Westeinde 94

Hoek Northgodreef
2211 XS Noordwijkerhout

De Vonk
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