Beatrixziekenhuis
In het ziekenhuis vindt u onze afdeling revalidatiegeneeskunde voor kinderen
en volwassenen.
You are using a browser that is not supported by the Google Maps JavaScript API. Please consider
Home › Contact
› Beatrixziekenhuis
changing your browser.
Learn more (https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages#unsupported-browsers)
Dismiss

Banneweg 57
4204 AA Gorinchem
T 0183644329
F 0183644316
E-mail (mailto:SecretariaatGorinchem@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=51.8388658,4.95733180000002)

Aanbod

De website van Rijndam gebruikt cookies om u
de beste ervaring op onze website te bezorgen.

Ok, ik ga akkoord

Volwassenenrevalidatie (/revalidatie/Volwassenenrevalidatie)
Nee, ik wil meer informatie

Behandelmodules:
Orthopedisch schoenenspreekuur
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/orthopedischschoenenspreekuur)
Diagnosegerichte behandeling:
Afasie (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/afasie)
Cerebrale Parese
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/cerebrale-parese)
Chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn)
Coronavirus / COVID-19
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/coronavirus-covid-19)
Hand- en Polscentrum
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/hand-en-polscentrum)
Multiple Sclerose (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/multiplesclerose)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/niet-aangeborenhersenletsel-nah)
Oncologische revalidatie
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/oncologische-revalidatie)

Kinderrevalidatie (/revalidatie/Kinderrevalidatie)
Screening & Advies:
Focuspoli (https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/focuspoli)
Orthopedisch schoenenspreekuur
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/orthopedischschoenenspreekuur)
SPD-team (https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/spd-team)
Technisch spreekuur (https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/technischspreekuur)
Diagnosegerichte behandeling:
Algemene ontwikkelingsachterstand
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/algemeneontwikkelingsachterstand)
Chronische pijn en vermoeidheid
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/chronische-pijn-en-vermoeidheid)

Developmental coordination disorder (DCD)
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/developmental-coordinationdisorder-dcd)
Sensory Processing Disorder (SPD)
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/sensory-processing-disorder-spd)

Revalidatieartsen
Functie: revalidatiearts

drs. H.E. (Erica) van der Hoorn - van Doorn

(/revalidatie/revalidatieartsen/drs-he-van-der-hoorn-van-doorn)
Locatie: Beatrixziekenhuis (/contact/beatrixziekenhuis)

Functie: revalidatiearts

drs. N.A.A. (Nicole) van Kleef

(/revalidatie/revalidatieartsen/drs-naa-van-kleef)
Locatie: Beatrixziekenhuis (/contact/beatrixziekenhuis)

Functie: Verpleegkundig specialist

S.A.H.M. (Suzan) Visser-Loefs MA

(/revalidatie/revalidatieartsen/sahm-visser-loefs)
Locatie: Beatrixziekenhuis (/contact/beatrixziekenhuis)

Algemene faciliteiten
Onze afdeling is gevestigd in het Beatrixziekenhuis. Dit betekent dat u voor de algemene
faciliteiten gebruik kunt maken van het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op de website
(https://www.rivas.nl/beatrixziekenhuis/contact/parkeren/) van het Rivas

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.

Oefenbad
Individuele therapie is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en indicatie.

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 0183644329.
Bij afspraken met een of meerdere behandelaren T 0183644666 (maandag t/m vrijdag
08.15 - 12.15 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.

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)

8.7
Rijndam Revalidatie, locatie Beatrixziekenhuis
(https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrumrijndam-revalidatie-locatie-beatrixziekenhuis-gorinchem-gorinchem3036994) is 15 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft
een gemiddeld cijfer van 8.7.
Bekijk alle waarderingen
(https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrumrijndam-revalidatie-locatie-beatrixziekenhuisgorinchem-gorinchem-3036994/waardering) of
plaats een waardering
(https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrumrijndam-revalidatie-locatie-beatrixziekenhuisgorinchem-gorinchem-3036994/waardeer)

Parkeren
U kunt gebruik maken van de parkeerfaciliteiten van het Beatrixziekenhuis. Meer informatie is
te vinden op de website (https://www.rivas.nl/beatrixziekenhuis/contact/parkeren/)
(http://www.rivas.nl/beatrixziekenhuis/bezoekers/bereikbaarheid.html)van Rivas.

Routebeschrijving (OV)
Plan mijn reis (//9292.nl/?naar=gorinchem_banneweg-57)

Specialisten in revalidatie
Volwassenenrevalidatie | Kinderrevalidatie | Arbeidsrevalidatie | Orthopedietechniek
© 2021 Rijndam

