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Praktische informatie poliklinische 
revalidatie locatie Dr. Jan van Breemenstraat 

 
Voor u ligt de praktische folder poliklinisch revalideren locatie Dr. Jan van Breemenstraat. Deze 
folder is bedoeld als introductie voor cliënten die behandeld worden in ons centrum. U treft 
een overzicht aan van de behandelaanpak en de faciliteiten binnen Reade. Reade wenst u 
voorspoedige revalidatie en een prettig verblijf in ons centrum! 
 

De revalidatiebehandeling in het kort 
Behandelteam 
Tijdens de behandeling krijgt u te maken met verschillende specialisten die nauw met elkaar 
samenwerken. Zij vormen het behandelteam. De revalidatiearts bepaalt welke 
teamsamenstelling het best bij uw situatie past en is eindverantwoordelijk voor de 
behandeling. Aan het begin van de revalidatiebehandeling onderzoekt het behandelteam welke 
beperkingen u tegenkomt in het dagelijks leven, welke problemen dit oplevert, wat de 
mogelijkheden zijn en hoe de problemen kunnen worden opgelost. De uitkomsten vormen de 
kern van het behandelplan. 
 
Behandelplan 
In een behandelplan staan de doelen van uw revalidatiebehandeling. Dit kunnen doelen zijn op 
het gebied van bijvoorbeeld ‘bewegen en mobiel zijn’ en/of ‘zelfverzorging, huishouden en 
wonen’. Daarnaast beschrijft het behandelplan welke therapieën worden gevolgd, hoe vaak en 
wanneer. 
 
Behandeling 
Tijdens de behandeling volgt u verschillende, op elkaar afgestemde therapieën. Dit kunnen 
zowel individuele als groepstherapieën zijn. Er vindt nauwkeurige afstemming plaats met 
betrokkenen buiten de instelling, bijvoorbeeld thuiszorg of onderwijs. De revalidatie stopt als 
de gestelde doelen behaald zijn. 
 
Afrondingsfase 
U hebt een eindgesprek waarin onder andere besproken wordt of vervolg- of controlebezoeken 
gewenst zijn. 
 

Behandelafspraken 
Uw eerste bezoek aan ons centrum 

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. Vergeet 
niet een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of 
vreemdelingendocument) mee te nemen. Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze dan ook 
mee in de originele verpakking. 
 
Vervolgafspraken 

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 
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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. 
 
Melden voor een afspraak 
Bij elk bezoek meldt u zich bij de revalidantenbalie in de hal. Vergeet niet uw behandelrooster 
mee te nemen. Wij adviseren u minimaal 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn met 
oog op het vinden van een geschikte parkeerplek. 
 
Een afspraak wijzigen 
U kunt uw afspraak/afspraken wijzigen/afzeggen. Dit dient u echter minimaal 24 uur van 
tevoren te doen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagochtend 
ervoor geannuleerd te zijn. Een afspraak kunt u telefonisch afzeggen bij de Planning via het 
nummer T. (020) 242 10 00. 
 
Langer dan een week verhinderd 
Bent u langer dan een week verhinderd, bijvoorbeeld door vakantie, dan moet u vooraf met uw 
revalidatiearts kortsluiten of dit mogelijk is, en welke consequenties dit heeft voor de 
voortzetting van uw behandeling. De planning hoort dit graag voorafgaand aan het 
behandeltraject. U geeft dit persoonlijk door aan de balie, telefonisch via het nummer T. (020) 
242 10 00. 
 
Wijzigingen in beschikbaarheid doorgeven. 
Indien uw beschikbaarheid structureel wijzigt, geef u dit dan zo snel als mogelijk door aan de 
Planning. Persoonlijk aan de balie of telefonisch via het nummer T. (020) 242 10 00. 
 
Wijzigen gegevens 

Het is van groot belang dat we over uw juiste gegevens beschikken. Geef wijzigingen (een 
verhuizing, wijziging in gegevens van uw huisarts of een nieuw e-mailadres of mobiel 
telefoonnummer) door aan de afdeling Klantenservice. Zij zijn telefonisch te bereiken 
via het nummer T. (020) 242 10 00. 
 

Kosten behandeling en eigen risico 
Informatie over de kosten van uw behandeling en eigen risico vindt u terug op onze website 
onder ‘tarieven en vergoedingen’. Deze informatie is als folder te downloaden of vraag ernaar 
bij de afsprakenbalie van uw behandellocatie. 
 

Faciliteiten 
Apotheek Reade 
Reade, locatie Dr. Jan van Breemenstraat heeft een eigen apotheek. Voor alle geneesmiddelen 
kunt u bij ons 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 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. 
 
Sportcentrum Reade 
Sportcentrum Reade is er speciaal voor mensen die behoefte hebben aan deskundige en 
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persoonlijke begeleiding bij het bewegen. Is het voor u door ziekte of een lichamelijke 
beperking lastig om een leuke, haalbare sportactiviteit te vinden? Heeft u jarenlang niet 
gesport en vindt u het moeilijk om weer in beweging te komen? U bent van harte welkom in 
onze moderne sportaccommodatie in Amsterdam-west! Wij helpen u graag om op een 
verantwoorde én prettige manier te gaan sporten, in een ongedwongen sfeer. 
T. (020) 589 65 89 
E. sportcentrum@reade.nl. 
 
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 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 roken met een e-sigaret. 
 
Beeldschermen 

Op de begane grond bevinden zich beeldschermen waarop de meest actuele informatie wordt 
weergegeven, zoals bijvoorbeeld de wachttijden. 
 

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. 
 
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 
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coassistenten, artsen in opleiding en physician assistants werken onder 
eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts of reumatoloog. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Voor cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek stellen wij uw medewerking erg op prijs, 
echter hiervoor is te allen tijde uw toestemming voor nodig. 
 
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 
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. Deze folder vindt u op onze website onder ‘Tips, complimenten en 
klachten’. Hebt 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 op onze 
website onder ‘Meer over ons’. 
 
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 
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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 
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. 
 
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). Ook kunt u naar deze 
regelingen informeren bij de receptie van Reade. 

http://www.bereikbaaramsterdam.nl/

