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Praktische informatie (kinder)reumatologie 

locatie Dr. Jan van Breemenstraat 

Voor u ligt de informatiefolder van de afdeling (kinder)reumatologie locatie Dr. Jan van 
Breemenstraat. Deze folder is bedoeld als introductie voor patiënten die bij de afdeling 
(kinder)reumatologie in behandeling komen. Naast de afdeling (kinder)reumatologie zijn de 
volgende specialismen op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat aanwezig: 

 neurologie 
 orthopedie 
 plastische chirurgie 
 afdeling radiologie 
 klinisch chemisch laboratorium 
 apotheek Reade 
 psychiatrie 
 revalidatiegeneeskunde 
 paramedisch (fysiotherapie, podotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk 

werk, psychologie) 

De afdeling (kinder)reumatologie werkt nauw met bovengenoemde afdelingen samen. 
Waarschijnlijk krijgt u slechts met een aantal afdelingen te maken. 

De afdeling (kinder)reumatologie in het kort  

De afdeling (kinder)reumatologie is gespecialiseerd in klachten en afwijkingen aan het houdings- 
en bewegingsapparaat. De activiteiten zijn vooral gericht op het voorkomen en behandelen van 
reumatische aandoeningen en het voorkomen of verminderen van beperkingen in het dagelijks 
functioneren. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren uit Amsterdam en omstreken komen 
bij ons voor onderzoek, behandeling, medicijnen, begeleiding en advies. De afdeling 
(kinder)reumatologie is een poliklinische afdeling.  

Uitgebreid netwerk in de regio groot Amsterdam  

Voor het uitvoeren van haar activiteiten beschikt de afdeling reumatologie over een netwerk in 
de regio groot Amsterdam. Dit betekent dat reumatologen in diverse ziekenhuizen spreekuur 
houden. Dit netwerk is opgezet om optimale zorg op de juiste plek te verlenen. Er wordt 
intensief samengewerkt met: 

 Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen 
 BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam noord 
 OLVG Oost, Amsterdam oost 
 Zaans Medisch Centrum, Zaandam 
 Waterland Ziekenhuis, Purmerend 
 OLVG West, Amsterdam West 
 Gezondheidscentrum De Waterlinie, Uithoorn 
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Uw eerste bezoek aan ons centrum 

U bezoekt de afdeling (kinder)reumatologie omdat u bent doorverwezen met de vraag of u al 
dan niet een reumatische aandoening hebt. Dit betekent dat de reumatoloog eerst onderzoek 
verricht naar de oorzaak van uw klachten. Reade beschikt daarvoor over een gespecialiseerde 
radiologie afdeling. Op basis van alle verkregen informatie stelt de reumatoloog de diagnose.   
 
Als uit onderzoek blijkt dat uw klachten niet zijn veroorzaakt door een reumatische aandoening, 
verwijzen wij u meestal terug naar uw huisarts. Als het onderzoek uitwijst dat u een 
reumatische aandoening hebt, is tijdige behandeling van groot belang. De behandeling van een 
reumatische aandoening is per aandoening verschillend. De reumatoloog coördineert de 
behandeling, geeft voorlichting en advies met betrekking tot lichaamsbeweging en 
gewrichtsbescherming en schrijft medicatie voor. 
 
Vaak hebben reumatische aandoeningen niet alleen lichamelijke gevolgen, maar de aandoening 
kan ook invloed hebben op uw gezin, uw werk en op uw vrije tijdsbesteding. Daarom betrekt de 
reumatoloog bij de behandeling ook andere deskundigen, zoals reumaverpleegkundigen, 
ergotherapeuten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, psychologen en maatschappelijk 
werkers. De reumatoloog en andere behandelaars streven ernaar uw wensen zo veel mogelijk in 
overeenstemming te brengen met de reële mogelijkheden. In overleg met u kunnen wij ook uw 
omgeving (partner, familie, werkgever) bij de behandeling betrekken. 

Wat u mee moet nemen tijdens uw eerste bezoek 

Bij uw eerste bezoek aan de locatie Dr. Jan van Breemenstraat meldt u zich eerst bij de receptie. 
Bij de centrale inschrijving (naast de receptie) registreren wij uw gegevens. Hier vragen wij naar 
uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, een geldig verzekeringsbewijs en 
legitimatiebewijs, gegevens van uw huisarts en een recente verwijsbrief van uw huisarts. Ook 
verzoeken wij u het vragenformulier* dat u per post krijgt opgestuurd ingevuld mee te nemen, 
samen met een overzicht van de medicijnen die u gebruikt en eventueel aanwezige 
röntgenfoto’s. 
 
* Indien u reeds het online vragenformulier hebt ingevuld, dan hoeft u niet opnieuw het 
formulier dat u per post ontvangt in te vullen. 

Afspraken polikliniek reumatologie 

Voor een vervolgafspraak meldt u zich bij de afsprakenbalie reumatologie of u neemt 
telefonisch contact met ons op. Het telefoonnummer staat vermeld op de afsprakenkaart die u 
mee krijgt bij uw eerste bezoek. 

Voor uw arts-afspraken ontvangt u 2 dagen van tevoren een sms op uw mobiele 
telefoonnummer om u aan uw afspraak te helpen herinneren. Dit is een extra service. Voor deze 
service is het van belang dat uw juiste mobiele nummer bij ons bekend is. 
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Afspraken paramedische behandeling 

Als uw reumatoloog u door verwijst voor paramedische behandeling(en) bij Reade, dan 
ontvangt u van de reumatoloog een verwijsformulier. Het betreft hier ergotherapie, 
fysiotherapie, podotherapie, psychologie, maatschappelijk werk en het lab houding en 
beweging. U levert dit verwijsformulier in bij de afsprakenbalie revalidatie. Bij deze balie geeft u 
ook aan op welke dag en tijd u beschikbaar bent. U ontvangt vervolgens van de afdeling 
Centrale Therapie Planning (CTP) wekelijks bericht wanneer wij u voor behandeling verwachten. 
De CTP houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen. De CTP is telefonisch bereikbaar op T. 
(020) 242 10 00. 
 
Vervolgafspraken paramedische behandeling 
U ontvangt wekelijks, per post of per e-mail, een behandelrooster. Hierop staan uw 
behandelafspraken vermeld in de aankomende week. Houd er rekening mee dat uw rooster per 
week kan verschillen. Voor uw arts- en behandelafspraken (alleen van de eerste afspraak van de 
dag dat u behandeling heeft) ontvangt u 2 dagen van tevoren een sms op uw mobiele 
telefoonnummer om u aan uw afspraak te helpen herinneren. Dit is een extra service. Voor deze 
service is het van belang dat uw juiste mobiele nummer bij ons bekend is. 

Als u uw afspraak bij de polikliniek Reumatologie wilt 
afzeggen 

Indien u onverhoopt uw afspraak/afspraken moet afzeggen dan kan dit persoonlijk als u op de 
locatie Dr. Jan van Breemenstraat bent of telefonisch T. (020) 242 10 00. 

Wijzigingen doorgeven  

Het is ook in uw belang dat u een eventuele verandering in uw gegevens altijd doorgeeft. De 
afdeling Klantenservice is telefonisch te bereiken via t. (020) 242 10 00. Daarnaast controleert 
Reade standaard iedere 6 maanden uw gegevens. 

Wat te doen bij een probleem tijdens en buiten 
openingstijden Reade 

Tijdens kantooruren (08.30 – 17.00 uur) kunt u wanneer u een medisch spoedgevoel hebt en u 
dezelfde dag (telefonisch) contact wilt hebben met uw arts of zijn/haar vervanger, bellen met de 
betreffende afdeling via T. (020) 242 10 00. 

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met: 

 De dienstdoende reumatoloog van VUmc, T. (020) 444 44 44. 
 De dienstdoende kinderreumatoloog van het Emma Ziekenhuis / AMC , T. (020) 566 27 

27 of T. (020) 566 87 85. 



  

4 
 

Bezoek aan een andere specialist 

Het is mogelijk dat uw reumatoloog samen met u besluit dat een bezoek aan een andere 
specialist nodig is. Wanneer u door verwezen wordt naar de neuroloog of orthopeed van Reade, 
dan maakt u een afspraak bij de afsprakenbalie Radiologie, bent u doorverwezen naar de 
plastisch chirurg, dan kunt u terecht bij de afsprakenbalie Revalidatie. Het secretariaat is 
bereikbaar via T. (020) 242 10 00. 

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met: 

 De dienstdoende orthopeed of neuroloog van het Slotervaart Ziekenhuis, T. (020) 512 93 
33. 

 De dienstdoende plastisch chirurg van VUmc, T. (020) 444 44 44. 

Bij verwijzingen naar een andere specialist buiten Reade, maakt u zelf een afspraak met de 
betreffende specialist. 

Opleiding 

Het kan zijn dat u een afspraak heeft bij een coassistent, arts in opleiding of een physician 
assistant omdat Reade een opleidingsinstituut is. Coassistenten (in opleiding tot arts), artsen in 
opleiding tot specialist en physician assistants worden opgeleid en zijn werkzaam bij Reade. Een 
physician assistant neemt zelfstandig bepaalde taken over van de revalidatiearts. Alle 
coassistenten, artsen in opleiding en physician assistants werken onder 
eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts of reumatoloog. 

Wetenschappelijk onderzoek en opleiding 

Voor cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek stellen wij uw medewerking erg op prijs, 
echter hiervoor is te allen tijde uw toestemming voor nodig. 

Afdeling Radiologie  

De meeste röntgenfoto’s zijn zonder afspraak te maken. Echografie, CT scan, 
botdichtheidsmeting en MRI’s gaan volgens afspraak. Als u van plan bent speciaal voor een 
radiologisch onderzoek naar locatie Dr. Jan van Breemenstraat te komen, is het raadzaam van 
tevoren telefonisch een afspraak te maken. Op de begane grond bevindt zich de 
radiologieafdeling, deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
telefonisch bereikbaar op (020) 242 19 00. 

Apotheek Reade 

Reade, locatie Dr. Jan van Breemenstraat heeft een eigen apotheek, voor alle geneesmiddelen 
kunt u bij Apotheek Reade terecht. De medewerkers zijn gespecialiseerd in 
geneesmiddelengebruik bij reuma en andere aandoeningen van het houdings- en 
bewegingsapparaat. Zij staan dagelijks direct in contact met de cliënten en artsen en weten 
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daardoor exact wat er bij de cliënt leeft en speelt. Informatie over door ons verstrekte medicatie 
geven wij door aan de eerstelijnsapotheek. Korte lijnen en veiligheid staan hierbij voorop. 

Dagbehandeling 

Bij de behandeling van een aantal reumatische ontstekingsziekten dienen we per infuus 
medicijnen toe. Dit gebeurt op onze afdeling dagbehandeling waar gespecialiseerde 
verpleegkundigen, een reumatoloog en een arts-assistent werken. 

Reumaverpleegkundige 

De reumaverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een 
reumatische aandoening. De reumaverpleegkundige helpt u bij het zoeken naar oplossingen 
voor problemen en bij het beantwoorden van uw vragen. Afhankelijk van uw persoonlijke 
problemen en vragen geeft de reumaverpleegkundige individueel advies, instructie en 
voorlichting over uw ziekte en de mogelijke gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. De 
reumaverpleegkundige werkt nauw samen met de reumatoloog en al uw andere behandelaars. 
Iedereen die bij de reumatoloog onder behandeling is kan een afspraak maken bij de 
reumaverpleegkundige. Dit kan na verwijzing door de behandelend reumatoloog of op eigen 
initiatief. U doet dit via de afsprakenbalie reumatologie. In beide gevallen houdt de 
reumaverpleegkundige de reumatoloog op de hoogte van de begeleiding. 

Multidisciplinaire behandelteams  

De reumatoloog kan u door verwijzen voor enkelvoudige therapie, maar voor specifieke 
doelgroepen heeft Reade de zorg in multidisciplinaire teams georganiseerd. In deze teams 
werken de diverse behandelaars nauw met elkaar samen. Voor een multidisciplinaire 
behandeling hebt u een verwijzing nodig van uw reumatoloog. Op locatie Dr. Jan van 
Breemenstraat werken de volgende teams: artritisteam, artroseteam, handenteam, 
pijnmanagementteam, neurologieteam en kinderrevalidatieteam. De afdeling 
kinderreumatologie beschikt over een gespecialiseerd JIA (Juveniele Idiopatische artritis) 
multidisciplinair behandelteam. 

Multidisciplinaire spreekuren 

Tijdens onze multidisciplinaire spreekuren kijken behandelaars van verschillende disciplines naar 
uw probleem. Dit zijn het handenspreekuur, voetenspreekuur en schoenenspreekuur. Ook 
verzorgt Reade groepsbehandelingen, voorlichtingscursussen en oefengroepen. 
Groepsbehandeling is er voor patiënten met artritis en ziekte van Bechterew. 
Voorlichtingscursussen zijn er voor patiënten met artritis, artrose of de ziekte van Bechterew.  

Kosten behandeling en eigen risico 

Informatie over de kosten van uw behandeling en eigen risico vindt u terug op onze 
website: www.reade.nl/kosten. De informatie is ook als folder te downloaden of vraag ernaar bij 
de afsprakenbalie van uw behandellocatie. 

http://www.reade.nl/folders%E2%80%90brochures/aansprakelijkheid%E2%80%90voor%E2%80%90de%E2%80%90kosten%E2%80%90van%E2%80%90behandeling%E2%80%90in%E2%80%90reade
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Faciliteiten 

Koffiecorner 
Voor een eenvoudige lunch of een kopje koffie kunt u terecht bij de koffiecorner op de begane 
grond. Aan de muur zijn informatieborden bevestigd met nuttige informatie. De koffiecorner is 
geopend van 9.00 tot 15.30 uur. Koffieautomaten staan op de begane grond en op de eerste 
verdieping. 
  
Rolstoelen 
Achter de receptie staan rolstoelen ter beschikking voor vervoer binnen het gebouw. U kunt de 
rolstoel daar ophalen en weer terugbrengen. 
  
Financiële administratie 
Hebt u specifieke vragen over uw factuur dan kunt u van maandag t/m donderdag tussen 07.00 
en 15.30 uur bellen met de afdeling financiële administratie via T. (020) 607 1645 of T. (020) 607 
1911. Voor algemene vragen (pinnen / contante betaling) kunt u van maandag t/m vrijdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met T. (020) 607 1912.  

Roken 
In Reade geldt een algeheel rookverbod. Dit verbod geldt ook voor het roken van e-sigaretten. 

Wifi 
U kunt gratis gebruik maken van de hotspot van Reade. Een hotspot is een locatie waar 
draadloos internet (wifi) wordt aangeboden.  

Regelingen 

Uw rechten en plichten 
Rechten van cliënten zijn vastgelegd in de wetgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Wet 
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Naast rechten 
heeft elke cliënt natuurlijk ook plichten. Zo wordt van u verwacht dat u uw behandelaars 
volledig informeert en dat u zo goed mogelijk meewerkt aan de behandeling. Ook bent u 
verplicht de kosten van de behandeling te betalen, via uw zorgverzekering. 
 
Als u behoefte hebt aan een tweede mening (second opinion)  
Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de gestelde diagnose of 
behandeling van uw behandelend arts. U kunt dan altijd een second opinion aanvragen bij een 
andere specialist. U hebt van niemand toestemming nodig om een second opinion aan te 
vragen. Wel raden wij aan dit te bespreken met uw behandelend arts. Verder adviseren wij u 
om bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de second opinion in uw geval wordt vergoed. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar de website NPCF.  
 
Zorgvuldig omgaan met uw gegevens 
Reade houdt alle gegevens bij over de gezondheid en behandeling/verzorging van zijn cliënten 
in een medisch dossier. Uiteraard verplicht dit ons tot uiterst zorgvuldig gegevensbeheer. 
Daarom heeft Reade een regeling Medisch dossier en een Privacyreglement met daarin rechten 
en plichten van hulpverlener en cliënt rond vastlegging, gebruik, inzage, beheer en beveiliging 

http://www.reade.nl/webeditor/www.npcf.nl
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van medische persoonsgegevens. In de folder ‘Uw medisch dossier’ vindt u meer informatie 
hierover.  
 
Klachten en tips 
Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het 
mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. We hopen dat u dit dan met ons bespreekt, zodat 
we ervan leren en hopelijk uw onvrede kunnen wegnemen. Meer informatie over klachten vindt 
u in de klachtenfolder. Heeft u tips of suggesties ten aanzien van onze dienstverlening? Laat het 
ons weten! U gebruikt hiervoor de speciale Tipkaarten. 
 
Cliëntenraad 
De Cliëntenraad van Reade behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en adviseert 
gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. Meer informatie vindt u in de folder cliëntenraad. 
 
Omgangsregels 
Bij Reade gelden enkele omgangsregels. Zo hecht Reade veel belang aan een veilige en prettige 
sfeer en tolereren we geen gedrag dat daarmee in strijd is. Als iemand bedreigt, scheldt, 
discrimineert, seksueel of gewelddadig gedrag vertoont, nemen we maatregelen. Dat kan 
variëren van een waarschuwing tot een toegangsverbod. 

Bereikbaarheid 

Bezoekadres: Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam 
Postadres: Postbus 58271, 1040 HG Amsterdam 
Contact: T. (020) 242 10 00. E. klantenservice@reade.nl I. www.reade.nl 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf Centraal Station: tramlijn 13 (halte Admiraal Helfrichstraat), buslijn 18 (halte 
Mercatorplein). Vanaf Station Sloterdijk: buslijn 15 (halte Jan van Galenstraat) en metrolijn 50, 
ca 10 minuten lopen via de Jan van Galenstraat of overstappen op tramlijn 13. 
 
Auto 
Vanuit alle richtingen neem je de ring rond Amsterdam (A10 west). Volg Geuzenveld/centrum 
(S105), volg centrum, na 150 meter rechtsaf en direct weer rechts. Eerste straat aan de 
linkerkant is de Dr. Jan van Breemenstraat. 
 
Betaald parkeren 
In de omgeving van Reade geldt betaald parkeren. Parkeren is voor bezoekers mogelijk op een 
beperkt aantal plekken op het besloten parkeerterrein van Reade, gevestigd aan de noordzijde 
van het gebouw. In plaats van het geldende parkeertarief van € 2,40 betaalt u op dit terrein van 
Reade € 1,20 per uur. Betalen is alleen mogelijk met uw bankpas via de in- en uitrijdautomaat 
die op het parkeerterrein gevestigd is. Toegang tot het gebouw is enkel mogelijk via de bekende 
hoofdingang.  
Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart kan naast de sporthal op de daarvoor 
aangewezen plekken. Indien er geen parkeergelegenheid is rondom Reade kunt u uitwijken naar 
de parkeergarage op het Mercatorplein (loopafstand ca. 10 minuten).  
De parkeerplaatsen direct voor de hoofdingang zijn bedoeld voor ambulances, taxi’s en houders 
van een invalidenparkeervergunning. Als deze plaatsen bezet zijn, mogen vergunninghouders 
ook op de overige parkeerplaatsen parkeren zonder te betalen, mits u in het bezit bent van de 

http://reade.nl/dsresource?type=org&objectid=rcajbi-internet:3473&versionid=&subobjectname=
https://reade.nl/intranet/folders-brochures/clientenraad
mailto:klantenservice@reade.nl
http://www.reade.nl/
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Europese gehandicapten parkeerkaart en de Amsterdamse parkeerkaart. Kijk voor meer 
informatie op www.bereikbaaramsterdam.nl.  
Parkeren bij Reade, ook op de eigen terreinen, vindt plaats op eigen risico. 
 
Vervoer per taxi of ambulance 
Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering maakt u gebruik van vervoer per taxi of ambulance. 
Hiervoor hebt u een medische noodzakelijkheidverklaring van uw verzekeraar, huisarts of 
specialist nodig. De receptie kunt u (nader) informeren over het regelen van ziekenvervoer. 
 
Stadsmobiel / Connexxion 
Voor de meest actuele vervoersregelingen voor het gebruik van Aanvullend Openbaar Vervoer 
van Stadsmobiel/ Connexxion raden wij u aan contact op te nemen met de WvG Helpdesk, 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 -17.00 uur op 0800 0643 (gratis). 

 

 

http://www.bereikbaaramsterdam.nl/

