Franciscus Vlietland
In het ziekenhuis vindt u onze afdeling revalidatiegeneeskunde.
Home › Contact › Franciscus Vlietland

Vlietlandplein 1
3118 JH Schiedam
T 0108938040
F 0108938059
E-mail (mailto:secretariaatvlp@rijndam.nl)
(https://nl-nl.facebook.com/Rijndamrevalidatiecentrum)

(https://twitter.com/Rijndam_rc)

(https://www.youtube.com/channel/UC_SbB6rwxtYKsfqfM6vbEAQ)

Behandelvormen
klinische consulten
poliklinische revalidatiebehandeling van volwassenen

Locatie

Route plannen (http://maps.google.com/?q=51.9225798,4.380151899999987)

Aanbod
De website van Rijndam gebruikt cookies om u
Ok, ik ga akkoord
(/revalidatie/Volwassenenrevalidatie)
deVolwassenenrevalidatie
beste ervaring op onze website
te bezorgen.
Nee, ik wil meer
Behandelmodules:
informatie

Orthopedisch schoenenspreekuur
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/orthopedischschoenenspreekuur)
Diagnosegerichte behandeling:
Afasie (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/afasie)
Beenamputatie
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/beenamputatie)
Chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn)
Multiple Sclerose
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/multiple-sclerose)
Multitrauma
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/multitrauma)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/niet-aangeborenhersenletsel-nah)
Oncologische revalidatie
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/oncologische-revalidatie)
Parkinson (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/parkinson)

Revalidatieartsen
Functie: revalidatiearts

drs. E. Ch. (Elsbeth) Spakman - van de Graaf
(/revalidatie/revalidatieartsen/drs-e-ch-spakman-van-de-graaf)
Locatie: Franciscus Vlietland (/contact/vlietland-ziekenhuis)

Functie: revalidatiearts

drs. J.D. (Dorinde) Oster
(/revalidatie/revalidatieartsen/drs-jd-oster)
Locatie: Franciscus Vlietland (/contact/vlietland-ziekenhuis)

Functie: revalidatiearts

drs. V.H. (Vera) de Vries
(/revalidatie/revalidatieartsen/drs-vh-de-vries)
Locatie: Franciscus Vlietland (/contact/vlietland-ziekenhuis)

Algemene faciliteiten
Onze afdeling is gevestigd in het Franciscus Vlietland ziekenhuis. Dit betekent dat u voor de
algemene faciliteiten gebruik kunt maken van het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op de
website (http://www.vlietlandziekenhuis.nl/)van het Franciscus Vlietland .

Behandelfaciliteiten
Naast de diverse behandelkamers beschikt de afdeling over een aantal specifieke
behandelfaciliteiten, namelijk:

Sportzaal
In de sporthal kunnen patiënten aan diverse doelen werken. Zij verbeteren bijvoorbeeld
kracht en conditie, of zoeken uit welke sport geschikt is.

Fitnessruimte
De fitnesszaal is waar mogelijk aangepast, zodat ook rolstoelpatiënten er gebruik van
kunnen maken. Patiënten trainen hier onder leiding van fysiotherapeuten hun kracht en
uithoudingsvermogen.

Oefentuin
In de ziekenhuistuin is een oefentuin waar kan worden geoefend met bewegen over
verschillende ondergronden, zoals grind, tramrails, tegels en opstapjes.

Verhindering (afspraak wijzigen of annuleren)
Regelmaat en continuïteit zijn voorwaarden voor een goed verloop van uw revalidatie. Het
is dan ook belangrijk dat u zo min mogelijk behandelingen mist. Als u een gemaakte
afspraak niet kunt nakomen, moet u deze telefonisch afzeggen.
Bij afspraken met uw arts T 0108938040.
Bij afspraken met een of meerdere behandelaren T 0102583352 (maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 16.00 uur).
Rijndam hanteert een wegblijftarief. Dit tarief wordt in rekening gebracht als u een afspraak
niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. De hoogte van dit tarief
bedraagt € 42,20 per verzuimde afspraak. Als het verzuim zonder geldige reden (overmacht
op medische implicatie of fysieke verhindering) meerdere malen plaatsvindt, kan dit
gevolgen hebben voor het behandelplan. De arts beslist dan in het uiterste geval of het
zinvol is de behandeling voort te zetten.
Heeft u vragen over de planning of wilt u uw beschikbaarheid doorgeven? Doe dit dan via
email: planningziekenhuizennoord@rijndam.nl

(mailto:planningziekenhuizennoord@rijndam.nl). Afmelding van uw afspraak is alleen
telefonisch mogelijk via bovenstaand nummer.

Wachttijden
U heeft recht op tijdige en passende zorg. Wij doen er alles aan om de wachttijd zoveel
mogelijk te bekorten. Mochten onze wachttijden echter oplopen naar meer dan vier weken,
dan kunt u zorgbemiddeling aanvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.
Dit geldt zowel voor de wachttijd voor uw eerste consult als voor de wachttijd voor de start
van uw behandeling. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van uw zorgvraag.
Bekijk onze wachttijdenpagina (https://www.rijndam.nl/wachttijden) voor een overzicht
van alle locaties.

(https://www.zorgkaartnederland.nl/)
(https://www.patientenfederatie.nl)

8.6
Rijndam Revalidatie, locatie Franciscus Vlietland
(https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrumrijndam-revalidatie-locatie-franciscus-vlietland-schiedam-3033950)
is 8 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een
gemiddeld cijfer van 8.6.
Bekijk alle waarderingen
(https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrumrijndam-revalidatie-locatie-franciscus-vlietlandschiedam-3033950/waardering) of plaats een
waardering
(https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrumrijndam-revalidatie-locatie-franciscus-vlietlandschiedam-3033950/waardeer)

Parkeren
U kunt gebruik maken van de parkeerfaciliteiten van het Franciscus Vlietland. Meer informatie
(http://www.vlietlandziekenhuis.nl/index.php?page=parkeren)

Routebeschrijving
(OV)
Plan mijn reis (//9292.nl/?naar=schiedam_vlietlandplein-2)
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