
richt zich op het voorkomen, terugbrengen 
en genezen van (te verwachten) gevolgen 

voormensen met blijvend lichamelijk letsel of 
een functionele beperking.

is een verzamelnaam voor meer dan 
100 aandoeningen aan of rondom het 
gewricht die niet veroorzaakt zijn door 

een ongeval of letsel.

Reade is lid van de 
Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ),

Revalidatie Nederland (RN) en de 

Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg 
Regio Amsterdam (SIGRA).

De totaalbijdrage van onze 788 

Vrienden was €16.126,-

Daarnaast zijn er 789 
incidentele giften ontvangen met een

totaalbijdrage van €21.090,-

Reade is een 
opleidingsziekenhuis 

voor medisch 
specialistische 
revalidatie en 
reumatologie.

Feiten en cijfers 2016

Cliënten geven Reade 

gemiddeld een 

8,4

Reade is 

HKZ/ISO 
en 

NTA 
gecertificeerd.

± 1,5 mln. 
mensen 565

159

met een gemiddelde leeftijd van 

43,4 jaar

per jaar

> 100
wetenschappelijke 

peer revieuwed 
publicaties

96% 
van de cliënten 

beveelt Reade aan

waarvan 

53 
medisch 

specialisten

427 
medewerkers werkzaam in de
primaire zorg of onderzoek

713 medewerkers

120 
medewerkers in dienst

139 
medewerkers uit dienst

Reade Reumatologie

Cliënttevredenheid

Reade Revalidatie

Onderzoek

Klinisch

Kinderen

KinderenVolwassenen

Kwaliteit Opleiding

Waardering

Poliklinisch 

Revalidatie

Verzorgingsgebied

Brancheverenigingen

Vrienden van Reade

Medewerkers

Financiën

Reuma

per jaar

>45.000   
   consulten

>13.000
cliënten waarvan in 

2016 5.500
nieuwe cliënten

in 2016

172
cliënten

in 2016

818 cliënten

Ziekteverzuim

 3,8%

Opbrengsten Reade

€70,5 mln. €62,1 mln.

€8,4 mln.

DBC-producten
Subsidies en overige opbrengsten

110 
klinische bedden

per jaar 

500 
klinische opnamen

> 30.000
verpleegdagen

per jaar

5.500-6.000 
nieuwe consulten

>8.000
cliënten waarvan in 

2016 3.900 
nieuwe cliënten

Locaties Reade

Reade heeft twee hoofdlocaties in 
Amsterdam: Overtoom 283 en 
Dr. Jan van Breemenstraat 2.

Netwerklocaties
Specialisten zijn regionaal werkzaam bij:

(Netwerk)ziekenhuizen
- BovenIJ Ziekenhuis
- OLVG Oost en West
- MC Slotervaart
- Waterland Ziekenhuis
- Zaans Medisch Centrum
- Ziekenhuis Amstelland

Scholen
- Drostenburg
- Orioncollege West
- Mytylschool de Regenboog

Kinderdagcentra
- Omega
- Nifterlake

1+2=3

PurmerendZaanstad

Haarlem

Amstelveen

Amsterdam


