
BIJ WELKE KLACHTEN? 

AANMELDING  

CONTACTGEGEVENS REGIO ZEELAND

SRN ZEELAND
T:  0113 - 330875
E:  info@srnrevalidatie.nl
LOCATIES  
Goes, Kapelle, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Kruiningen,
Kortgene, Rilland, Wemeldinge, Terneuzen, Breskens en
Groede.

Poliklinische revalidatiezorg wordt verleend aan patiënten
die onvoldoende of vertraagd herstellen van langdurige
klachten en aandoeningen. De aard van de klacht(en)
vraagt om de gezamenlijke aanpak van een
gespecialiseerd revalidatieteam.

Er is een geldige verwijzing van een arts nodig bij
aanmelding. Van een wachtlijst is geen sprake. 

Medisch specialistische revalidatie kan herstel bieden bij
klachten als gevolg van o.a;  fibromyalgie, artrose, reuma,
whiplash, trauma, ongeval, operatie, neurologische
aandoening, pijn aan het bewegingsapparaat, oncologie of
andere aandoening. 

'GEEN WACHTLIJST,  TRAJECT OP MAAT
EN DICHT BIJ  HUIS '



Een revalidatiebehandeling duurt gemiddeld drie tot zes
maanden. Afhankelijk van de ernst van de klachten kan dit
langer zijn. Er vindt een tussen- en eindevaluatie plaats met de
revalidatiearts. Gedurende het traject wordt de voortgang op
vaste momenten terug gekoppeld naar de verwijzer. 

WERKWIJZE

Het revalidatietraject start met een pre-intake bij de
casemanager om de klachten in kaart te brengen en het gesprek
met de revalidatiearts voor te bereiden. Als de revalidatiearts
vaststelt dat er een indicatie is voor medisch specialistische
revalidatie, wordt in overleg met de patiënt een behandelplan op
maat opgesteld. Tijdens het behandeltraject werken alle
professionals samen aan het herstel en het zo optimaal mogelijk
functioneren van de patiënt in het dagelijks leven. Afhankelijk
van de klachten bestaat het behandelteam uit diverse
therapeuten, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog,
maatschappelijk werker, Cesar oefentherapeut en diëtist met de
revalidatiearts als hoofdbehandelaar.  

DUUR TRAJECT

VERGOEDING

Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) is een
door het ministerie van VWS erkende instelling voor het
leveren van medisch specialistische zorg. Dit betekent dat het
revalidatietraject wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Een aanvullende verzekering is hiervoor niet noodzakelijk.
Buiten het wettelijk verplicht eigen risico zijn er geen kosten
verbonden aan de revalidatie.
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