Oncologische revalidatie
U komt in Meander Medisch Centrum voor uw oncologische behandeling. Kanker is een
ingrijpende ziekte. De gevolgen van de ziekte en behandelingen kunnen u in uw
dagelijkse functioneren aanzienlijk beperken. Veel gehoorde klachten zijn vermoeidheid,
conditievermindering, angst en onzekerheid. Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van
Meander Medisch Centrum zijn revalidatieprogramma’s ontwikkeld om u te helpen met
deze klachten om te gaan. Meander Medisch Centrum sluit hierbij aan op de landelijke
richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ van de Vereniging voor Integrale Kankercentra (VIKC).
De richtlijn adviseert dat alle patiënten die worden behandeld voor kanker een
oncologisch revalidatieprogramma kunnen volgen.

Wat is oncologische revalidatie?
Oncologische revalidatie is zorg voor (ex-)kankerpatiënten die beperkingen in hun
functioneren ervaren op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Het doel van de
revalidatiebehandeling is om deze problemen te voorkomen of te verminderen.
Advies en begeleiding bij het omgaan met de ziekte, herstel en conditieverbetering
staan daarbij centraal.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt aan een revalidatieprogramma deelnemen als uw behandeling is afgerond, maar
ook als u nog bezig bent met de behandelingen. Na aanmelding door uw verwijzer voor
ons spreekuur, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de revalidatiearts. De
revalidatiearts bespreekt met u welke vorm van revalidatie het meest geschikt voor u is.
In overleg met u wordt besloten wanneer de revalidatie start en welke therapieën voor
u van belang zijn. Therapieën kunt u individueel, maar ook in groepsverband volgen. De
therapieën worden aangeboden op de afdeling revalidatiegeneeskunde van het
Meander Medisch Centrum.
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Wie betaalt de kosten van mijn revalidatie?
In de meeste gevallen vergoedt uw ziektekostenverzekeraar de revalidatiebehandeling.
Deze vergoeding betreft niet alleen uw therapie, maar ook het overleg over u in het
behandelteam en de telefonische contacten. Soms moet u echter een eigen bijdrage
betalen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw
zorgverzekeraar. In een enkel geval vergoedt de zorgverzekeraar de revalidatiebehandeling niet. Indien u dan toch besluit met de revalidatiebehandeling te starten,
betaalt u zelf de kosten van de behandeling. De kosten voor het niet verschijnen op of
te laat afzeggen van een afspraak, kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over oncologische revalidatie? Belt u dan het algemene telefoonnummer van Meander
Medisch Centrum 033 - 850 50 50 en vraag naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde. De telefonist(e) verbindt u
door.
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