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Albert Schweitzerplaats 10
3318 AS Dordrecht
T 0786523000
F 0786523009
E-mail (mailto:SecretariaatDordrecht@rijndam.nl)
(https://nl-nl.facebook.com/Rijndamrevalidatiecentrum)

(https://twitter.com/Rijndam_rc)

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

Let op: van 20 januari t/m 3 april 2020 is deze locatie moeilijker bereikbaar, vanwege de afsluiting
van de Wantijbrug (N3) (https://www.rijndam.nl/over-ons/nieuws/vanaf-20-januari-wegomleidingbij-locatie-albert-schweitzer-ziekenhuis).

Behandelvormen
klinische consulten
poliklinische revalidatiebehandeling van volwassenen
arbeidsrevalidatie

Locatie

Route plannen (http://maps.google.com/?q=51.79240830000001,4.681503399999997)
De
website van Rijndam gebruikt cookies om u
Aanbod
de beste ervaring op onze website te bezorgen.

Ok, ik ga akkoord
Nee, ik wil meer
informatie

Volwassenenrevalidatie (/revalidatie/Volwassenenrevalidatie)

informatie

Behandelmodules:
Orthopedisch schoenenspreekuur
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/orthopedischschoenenspreekuur)
Diagnosegerichte behandeling:
ALS (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/als)
Afasie (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/afasie)
Beenamputatie
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/beenamputatie)
Cerebrale Parese
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/cerebrale-parese)
Chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn)
Multiple Sclerose
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/multiple-sclerose)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/niet-aangeborenhersenletsel-nah)
Oncologische revalidatie
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/oncologische-revalidatie)

Revalidatieartsen
Functie: revalidatiearts

drs. H.J.R. (Henk-Jan) Buijs
(/revalidatie/revalidatieartsen/drs-hjr-buijs)
Locatie:
Albert Schweitzer ziekenhuis , (/contact/albert-schweitzer-ziekenhuis-dordwijk)
Albert Schweitzer ziekenhuis - Zwijndrecht (/contact/albert-schweitzer-ziekenhuiszwijndrecht)

Functie: revalidatiearts

drs. M.L. (Marieke) Rich
(/revalidatie/revalidatieartsen/drs-ml-rich)
Locatie:
Albert Schweitzer ziekenhuis (/contact/albert-schweitzer-ziekenhuis-dordwijk)

Functie: revalidatiearts

drs. B. (Bart) Zegers
(/revalidatie/revalidatieartsen/drs-b-zegers)
Locatie:
Albert Schweitzer ziekenhuis (/contact/albert-schweitzer-ziekenhuis-dordwijk)

Algemene faciliteiten
Onze afdeling is gevestigd in het gebouw naast het Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie
Dordwijk. Dit is links op het voorterrein van het ziekenhuis, naast het politiebureau.

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

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

Aangepaste keuken
De afdeling heeft een aangepaste keuken welke gebruik wordt bij ergotherapie. Het
aanrecht is in hoogte verstelbaar.

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.
Volwassenenrevalidatie
Bij afspraken met uw arts T 0786523000.
Bij afspraken met een of meerdere behandelaren T 0786523010 van maandag t/m vrijdag
van 08.30 – 12.00 uur.
Arbeidsrevalidatie
T 0102412550
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.

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.

Routebeschrijving
(OV)
Plan mijn reis (//9292.nl/?naar=dordrecht_albert-schweitzerplaats-25)

Keurmerk CVA Zorgketen Drechtzorg in
Dordrecht
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