
Informatie voor verwijzers
Portfoliobrochure

Meer dan 100 jaar revalidatiegeneeskunde 
en reumatologie  

Reade is de nieuwe naam voor de organisatie die ontstaan is uit de 

fusie tussen Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het 

Jan van Breemen Instituut (JBI).

Onze kerntaken
   Verlenen van diagnostiek, advisering, behandeling en nazorg

   Verrichten van wetenschappelijk onderzoek

   Bevorderen van de preventie van klachten

   Bevorderen van de maatschappelijke participatie van cliënten



Volwassenen 

De belangrijkste diagnosegroepen waar Reade zich op richt zijn:

Revalidatie 
   Amputatie

 Chronische pijnsyndromen

 Dwarslaesie

 Hartaandoeningen

 Multi-trauma

 Neurologische aandoeningen, waaronder ALS, 

 Parkinson en MS 

 Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), waaronder CVA

 Reumatische aandoeningen, waaronder Reumatoïde artritis,  

 Artrose en Ziekte van Bechterew

Reumatologie
 Reumatoïde artritis

 Spondylartropathieën, waaronder Ziekte van Bechterew 

 en Artritis psoriatica

 Jicht

 Artrose

 Bindweefselziekten, waaronder SLE

 Wekedelenreuma

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische 

revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Dagelijks zetten ruim 800 medewerkers zich met plezier in om 

mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Onze behandelingen zijn niet gebaseerd 

op de beperkingen van de cliënt. Juist de mogelijkheden en de individuele behoeften en wensen  

nemen wij als uitgangspunt. Op basis hiervan stellen wij een maatwerk behandelplan op. Doelstellingen 

zijn een zo actief mogelijke deelname aan de maatschappij en de best haalbare kwaliteit van leven. 

Kinderen & Jongeren 

De belangrijkste diagnosegroepen waar Reade zich op richt zijn:

Revalidatie
 Cerebrale Parese (CP)

 Developmental Coordination Disorder (DCD)

 Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

 Chronische pijn

 Jeugdreuma (JIA)

 Meervoudige complexe handicaps

 Ontwikkelingsachterstand(en)

Reumatologie
 Jeugdreuma (JIA)

Revalidatie binnen het speciaal onderwijs
Reade biedt revalidatie voor schoolgaande kinderen en jongeren 

bij voorkeur ambulant aan op school, integraal met het onderwijs. 

Gespecialiseerde behandelteams zijn werkzaam op de Mytyl-

tyltylschool Amsterdam, de W.B. Noteboomschool en de  

Dr. Coronelschool. Voor jongeren binnen het voorgezet speciaal 

onderwijs biedt Reade revalidatie aan op het Orion College.

Therapeutische peutergroepen
De therapeutische peutergroep (TPG) is een vorm van dienstverle-

ning die (landelijk) sterk in ontwikkeling is voor kinderen met enige 

vorm van ontwikkelingsstoornis. Momenteel heeft Reade drie 

TPG-groepen voor peuters tot en met vier jaar.

Revalidatie binnen kinderdagcentra
Reade biedt revalidatie aan op, en in samenwerking met, de 

kinderdagcentra Nifterlake, Joriskring en Omega.

Van mogelijkheden naar 
maximaal resultaat



Meer dan zorg alleen 

Reade biedt, naast specialistische en hoogwaardige zorg, 

diverse extra servicefaciliteiten aan. Deze zijn met name gericht 

op een zo goed en gemakkelijk mogelijke terugkeer naar de 

eigen omgeving. De meeste faciliteiten zijn ook beschikbaar 

voor niet-cliënten.

 Adviesbureau Reade
Adviesbureau Reade biedt cliënten persoonlijke begeleiding 

bij de aanvraag van AWBZ-zorg en Wmo-voorzieningen. Het 

adviesbureau heeft een structurele samenwerking met het 

Centrum Indicatiestelling Zorg, de gemeente Amsterdam, hulp-

middelenleveranciers en zorgaanbieders. Hierdoor worden (vaak 

complexe) procedures efficiënt en effectief afgehandeld. 

T (020) 607 18 51 E adviesbureau@reade.nl

 Apotheek Reade
Apotheek Reade is een poliklinische apotheek, gespecialiseerd 

in het geneesmiddelengebruik bij reuma en andere aandoenin-

gen aan het houdings- en bewegingsapparaat. De apotheek is 

gevestigd op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

T (020) 589 63 88 F (020) 589 63 89 E apotheek@reade.nl

 Rijschool Reade
Rijschool Reade is gespecialiseerd in het geven van rijlessen 

aan mensen met een lichamelijke of cognitieve beperking. De 

rijlessen worden gegeven in aangepaste lesauto’s en zijn geheel 

toegespitst op de mogelijkheden en wensen van de leerling.

T (020) 607 18 43 E rijschool@reade.nl

 Sportcentrum Reade
Sportcentrum Reade is gespecialiseerd in sportbegeleiding van 

mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. 

Het moderne centrum, gevestigd in Amsterdam West, biedt een 

breed scala aan fitness-, zaal- en zwemprogramma’s. Er werken 

onder andere bewegingsagogen, fysiotherapeuten en docenten 

bewegingsonderwijs. Enerzijds fungeert het sportcentrum als 

springplank naar een sportcentrum in de eigen omgeving.  

Anderzijds is het een vaste plek voor mensen die behoefte  

hebben aan deskundige, sportmedische begeleiding. 

T (020) 589 65 03 E sportcentrum@reade.nl

 CAGA Reade
Het Centrum voor Arbeid en Gezondheid Amsterdam (CAGA) 

biedt arbeidsrevalidatie aan mensen die arbeidsongeschikt zijn 

geraakt door ziekte of handicap. Doelstelling is behoud van werk, 

dan wel (her)intreding in het arbeidsproces. CAGA is tevens het 

centrale loket voor alle vragen van bedrijfsartsen, specialisten en 

huisartsen op het gebied van arbeid.

T (020) 589 63 37 E caga@reade.nl

Wetenschappelijk onderzoek 

Reade levert een wezenlijke bijdrage aan de innovatie van 

revalidatiegeneeskunde en reumatologie, en speelt een 

onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek. Onderzoek gebeurt vaak in samenwerking met de 

reuma- en revalidatieafdelingen van de Amsterdamse univer-

sitaire ziekenhuizen, VU medisch centrum en het Academisch 

Medisch Centrum. Er is ook een intensieve samenwerking met 

de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universi-

teit Amsterdam en Stichting Sanquin. Het Onderzoeksbureau 

coördineert en faciliteert alle wetenschappelijke onderzoeken.

T (020) 589 65 63 E onderzoeksbureau@reade.nl

Het samenwerkingsverband Reade/VUmc Reumatologie is 

erkend als EULAR center of excellence in rheumatology.
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Hoofdlocaties
A Overtoom

B Dr. Jan van Breemenstraat

Netwerkziekenhuizen
1 BovenIJ ziekenhuis

2 Antoni van Leeuwenhoek   

 Ziekenhuis

3 Onze Lieve Vrouwe 

 Gasthuis

4 Slotervaartziekenhuis

5 Sint Lucas Andreas 

 Ziekenhuis

6 Ziekenhuis Amstelland

7 Zaans Medisch Centrum

8 Waterlandziekenhuis

9 Westfriesgasthuis

Kinderdagcentra
10 Kinderdagcentrum Omega

11 Kinderdagcentrum 

 Nifterlake

12 Kinderdagcentrum de 

 Joriskring

Scholen
13 Orion College (A.G. Bell   

 Scholengemeenschap)

14 Dr. Coronelschool

15 Mytyl-Tyltylschool

16 W.B. Noteboomschool

Postbus 58271

1040 HG  Amsterdam

www.reade.nl

Informatie voor verwijzers, portfoliobrochure Reade, februari 2011.

De meest effectieve zorg, zo dicht
mogelijk bij huis 

Naast onze twee hoofdlocaties in Amsterdam, aan de Overtoom 

en de Dr. Jan van Breemenstraat, bieden wij specialistische zorg, 

ondersteuning en advies in tal van ziekenhuizen, kinderdagcen-

tra, scholen en verpleeghuizen in Amsterdam en omstreken. Dit 

netwerk breidt jaarlijks uit.

Specifieke verwijsinformatie 

Verwijzen klinisch, locatie Overtoom
I www.reade.nl/verwijzen (aanmeldformulier)

T (020) 607 16 26

E opname@reade.nl

Verwijzen poliklinisch, locatie Overtoom
I www.reade.nl/verwijzen

T (020) 607 17 46

E aanmeldingpoli@reade.nl

Verwijzen poliklinisch, 
locatie Dr. Jan van Breemenstraat
I www.reade.nl/verwijzen

T (020) 589 62 81 voor revalidatie

T (020) 589 62 50 voor reumatologie


