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Studenten Hogeschool Rotterdam volgen colleges op locatie bij Rijndam
Kinderrevalidatie
10 oktober 2019

Rijndam Revalidatie gaat dit jaar intensief samenwerken met de Hogeschool
Rotterdam met colleges op de kinderrevalidatie loca...

De Week van de Afasie
04 oktober 2019

In de week van 5-12 oktober 2019 organiseert AfasieNet, het landelijke platform
voor afasie in Nederland, ‘De Week van ...

Artikel in FES Magazine over Medisch Specialistische Revalidatie bij
chronische pijn
16 augustus 2019

Onze revalidatiearts Loes Swaan schreef een interessant artikel over Medisch
Specialistische Revalidatie bij chronische pijn ...

Artikel in Dwarslaesie Magazine 'Eerder zitten bij decubitus'
02 augustus 2019

In Dwarslaesie Magazine is een interessant artikel gepubliceerd over 'Eerder zitten
bij decubitus'. "V...

Nieuwe bestuurder bij Rijndam Revalidatie
24 juli 2019

De Raad van Toezicht heeft Evelyn Lindeman aangesteld als nieuwe bestuurder bij
Rijndam Revalidatie....

Jongeren met ernstige motorische beperkingen zijn ‘Kanjers In de
Keuken’
04 juli 2019
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Artikel in Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde over
klinische pijnrevalidatie
02 juli 2019

Het Nederlands Tijdshrift voor Revalidatiegeneeskunde heeft een interessant artikel
gepubliceerd van onze revalidatiearts Loe...

Van jong tot oud onder behandeling bij hetzelfde expertiseteam
24 juni 2019

Een arm of hand geheel of gedeeltelijk missen, brengt in iedere levensfase veel
uitdaging met zich mee....

Rijndam trots op resultaten traject leerlijnen
19 juni 2019

Alle verpleegkundigen van Rijndam zijn in oktober vorig jaar de schoolbanken in
gegaan om een speciaal voor en door Rijndam o...

Rijndam Racers winnen voor het derde jaar op rij de HandbikeBattle
17 juni 2019

Afgelopen donderdag hebben de Rijndam Racers – het handbiketeam van Rijndam
Revalidatie – voor de derde keer op r...
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