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HEERHUGOWAARD - Sinds de overname in januari 2014 door Richard Toorenent, is Fysiotherapie 

Butterhuizen in Heerhugowaard een vertrouwd adres voor vele patiënten. Hier kan iedereen met houding- 

of bewegingsklachten terecht voor gerichte, effectieve behandelingen. Zelfs ondanks de groei in het 

aantal tevreden patiënten, is er nog genoeg ruimte voor nieuwe patiënten! 

Overname 

Richard is begonnen in de sportbranche en kan de expertise en ervaring in topsport, personal training en fitness 

inzetten om ook mensen met een specifieke aandoening of een blessure te begeleiden. Het uitgangspunt is de 

patiënt daarbij zo snel mogelijk klachtenvrij te maken. Voor patiënten die niet in de gelegenheid zijn bij de praktijk 

langs te komen, behoort een huisbezoek ook tot de mogelijkheden. 

  

Groepslessen 

Naast de gebruikelijke behandelingen kun je er ook terecht voor groepslessen in Core Stability en Pilates. Deze 

lessen hebben als doel het versterken van bepaalde spiergroepen, om zo je lichaam soepel, krachtig en sterk te 

houden. Daarnaast kan  de fysiotherapeut ook patiënten met bepaalde klachten intapen met medical tape. Dit 

gebeurt volgens de Easytape-methode van Fysio Physics. Het intapen zorgt voor ondersteuning van je spieren, 

huid en bindweefsel. Hierdoor krijgen je spieren de kans om te herstellen en verminderen je klachten. Tevens kan 

het ook na verwijdering van de tape, zorgen voor een sterke daling of zelfs het uitblijven van klachten.  

Nieuwe patiënten 

Fysiotherapie Butterhuizen wordt steeds bekender in Heerhugowaard: de praktijk doet er dan ook van alles aan 

hun naamsbekendheid te verhogen. Is het reclamebord in de sporthal de Waardergolf je al opgevallen? Niet voor 

niets is sinds de overname het aantal patiënten dan ook met zo’n 50% toegenomen. Toch heeft de praktijk altijd 

nog ruimte voor nieuwe patiënten. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts meer nodig: bij lichaamsklachten 

kun je direct contact opnemen met de praktijk.  

Zorgverzekeraars 

Fysiotherapie Butterhuizen is sinds kort in het bezit van een pinautomaat. Indien je niet aanvullend verzekerd 

bent, kun je daardoor direct de behandeling betalen in plaats van te wachten op een factuur. Ben je wel 

aanvullend verzekerd? Fysiotherapie Butterhuizen heeft contracten met alle zorgverzekeraars van Nederland. 

Fysiotherapie Butterhuizen is 's ochtends vanaf 07:30 uur geopend. De praktijk is op maandag- en 

woensdagavond ook 's avonds geopend, zodat je ook na je werk langs kunt komen. Tevens is de praktijk elke 

dag tot 20:00 uur telefonisch bereikbaar. Wil je meer informatie? Neem dan contact op via onderstaande 

gegevens of like de Facebookpagina!  

Fysiotherapie Butterhuizen 

Keizerfazant 80 

https://www.facebook.com/fysiotherapiebutterhuizen


1704 WL Heerhugowaard 

Tel. 072 – 572 14 14 

www.fysiotherapiebutterhuizen.nl 

info@fysiotherapiebutterhuizen.nl  
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