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U bent door een operatie of (verergering van) een 

aandoening tijdelijk niet in staat om uw dagelijkse 

activiteiten uit te voeren zoals u dat gewend was. 

Het ziekenhuis of uw huisarts heeft u daarom aangemeld 

voor revalidatie bij Recura Revalidatie. In deze brochure 

leest u in het kort wat revalideren bij ons inhoudt.

‘We bieden u een comfortabele omgeving met 
moderne zorg- en revalidatievoorzieningen en een 
goede verzorging wat eten en drinken betreft’

Alles voor uw revalidatie en comfort 
U vindt onze moderne revalidatiekliniek, met plek voor 62 revalidanten, 

op de derde, vierde en vijfde verdieping aan de Zorgboulevard naast 

het Zaans Medisch Centrum. We bieden u een comfortabele omgeving 

met moderne zorg- en revalidatievoorzieningen en een goede 

verzorging wat eten en drinken betreft. 

•  Uw kamer (4e of 5e verdieping) 

Bij Recura Revalidatie heeft u een eigen eenpersoonskamer met 

sanitair, tv, koelkastje, kluisje en gratis wifi. 

•  Oefenzaal (3e verdieping) 

Onze grote oefenzaal is voorzien van moderne revalidatieapparatuur. 

Hier oefent u volgens de laatste behandelinzichten. Onze 

therapeuten stimuleren en motiveren u om hard te werken aan 

uw herstel.

•  Restaurant (3e verdieping) 

In ons sfeervolle restaurant serveert cateraar Hutten dagelijks de 

verse maaltijden. De chef-kok bereidt ze ter plekke met verse en met 

aandacht geselecteerde ingrediënten. Uiteraard is er volop ruimte 

voor uw dieetwensen.



Revalideren is hard werken aan uw herstel 
Door een operatie of (verergering van) een aandoening kunt u 

tijdelijk niet de dagelijkse dingen doen zoals u die gewend was. 

Het ziekenhuis of uw huisarts heeft u daarom aangemeld voor revalidatie. 

Bij Recura Revalidatie werkt u onder begeleiding van ons behandelteam 

aan uw herstel, zodat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. 

Revalideren doet u niet alleen. Een team van behandelaars begeleidt u 

tijdens uw opname. Waar mogelijk betrekken we ook uw familie en/of 

mantelzorger bij uw revalidatie. Samen zorgen we ervoor dat u zo snel 

mogelijk en zo goed mogelijk weer naar huis gaat.

 

Revalideren is hard werken. We stimuleren u om zoveel mogelijk 

zelf te doen. Naar het toilet lopen, wassen en aankleden, uw brood 

smeren – al deze dagelijkse handelingen maken deel uit van het 

revalidatieproces. We vragen u om naast de therapie ook veel zelf te 

oefenen. Dat bevordert uw herstel. 

De zorgmedewerkers van Recura zijn opgeleid om nauwkeurig te 

onderscheiden of ze u moeten helpen met een handeling of u juist 

moeten stimuleren om deze zelf te doen. Daarvoor overleggen zij ook 

met uw behandelaars. Samen zorgen we ervoor dat u in uw eigen 

tempo steeds meer kunt en steeds meer vertrouwen krijgt in uw eigen 

kunnen. 

Revalidatieplan: doelen en verwachte ontslagdatum 

Recura Revalidatie maakt voor u een revalidatieplan op maat. Het plan 

beschrijft de doelen van uw revalidatie: welke dagelijkse dingen moet 

u weer kunnen om naar huis te gaan? In het plan leggen we ook de 

verwachte ontslagdatum vast. 

Na de eerste week van uw verblijf nemen we het revalidatieplan met 

u en/of uw eerste contactpersoon door. Tijdens uw verblijf volgen 

we de voortgang van uw revalidatie goed: wekelijks bespreken arts, 

zorgmedewerkers en betrokken behandelaars uw revalidatieplan. Als 

het nodig is, passen we de doelen en behandeling in overleg met 

u aan. Bij belangrijke wijzigingen in het revalidatieplan stellen we u 

daarvan op de hoogte. 

Ons behandelteam: artsen, behandelaars en zorgmedewerkers 

Het behandelteam van Recura Revalidatie bestaat uit gespecialiseerde 

artsen, behandelaars en zorgmedewerkers die samen met u werken 

aan uw herstel. Zij stemmen uw zorg en behandeling af op de 

mogelijkheden en behoeften. Het team bestaat uit:



• specialist ouderengeneeskunde

• basisartsen ouderengeneeskunde

• verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden

• specialistisch verpleegkundigen

• fysiotherapeut

• oefentherapeut

• ergotherapeut

• psycholoog

• geestelijke verzorging

• maatschappelijk werker

• logopedist

• diëtist

Verder revalideren thuis
Uw revalidatietraject bestaat uit twee delen: het eerste deel is in de 

revalidatiekliniek, het tweede deel volgt thuis. We streven ernaar om de 

revalidatie zo snel mogelijk in uw thuissituatie voort te zetten. Oefenen in 

uw eigen vertrouwde omgeving is namelijk nog meer revalidatie op maat.

Tijdens uw opname bij Recura Revalidatie bespreken we met u welke 

aanpassingen en hulpmiddelen nodig zijn om uw activiteiten thuis 

zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. Heeft u nog hulp nodig met 

wassen en aankleden? Dan kunnen wij (tijdelijk) thuiszorg voor u 

organiseren. Ook kunnen we u adviseren om gebruik te maken van 

bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening of alarmering.

 Uw bezoek is van harte welkom

Onze bezoektijden 

Natuurlijk zijn uw familie en bekenden van harte welkom bij Recura 

Revalidatie. Vaak is visite een prettige onderbreking van de dag. 

Binnen onze revalidatiekliniek is bezoek welkom tussen 10.30-12.00, 

13.30-16.30 en 19.00-20.00 uur. Wel vragen we u en uw bezoek om 

rekening te houden met de momenten waarop u therapie heeft. De 

therapietijden staan op het witte wandbord op uw kamer. Uw bezoek kan 

uw therapietijden ook navragen bij de receptie van Recura Revalidatie.

Bereikbaarheid 

Recura Revalidatie is voor iedereen goed bereikbaar.

•  Openbaar vervoer 
De dichtstbijzijnde bushalte vindt u naast het Zaans Medisch Centrum, 

op loopafstand. Het dichtstbijzijnde treinstation is Zaandam Kogerveld.

•  Met de auto 
Recura Revalidatie ligt zo goed als aan de A7. Zo kunnen familieleden, 

vrienden en kennissen makkelijk met de auto bij u op bezoek komen. Zij 

parkeren de auto in de parkeergarage van het Zaans Medisch Centrum.

Ons adres 
Recura Revalidatie, Koningin Julianaplein 36, 1502 DV Zaandam.

 
Vragen aan onze zorgmedewerkers?

Zij zijn dagelijks na 10.30 uur telefonisch bereikbaar via de receptie van 

Recura: tel. 088 - 38 33 055.



Eten en drinken: belangrijk voor uw herstel 

Bij Recura Revalidatie krijgt u drie maaltijden per dag en voldoende 

drinken, zoals koffie, thee of frisdrank. Voor de maaltijden werkt ons 

revalidatiecentrum samen met cateraar Hutten. In het restaurant op de 

derde verdieping koken de chef-koks dagelijks vers voor u. Uiteraard 

houden ze rekening met uw dieetwensen. 

 

Eten in ons restaurant

U eet, als het maar even kan, in ons restaurant. Een gezellige plek waar 

u andere revalidanten ontmoet en waar u ook samen met familie of 

vrienden wat kunt eten en drinken (voor bezoek tegen betaling). 

 

Openingstijden restaurant 

Ons restaurant is dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00 uur.

• ontbijt: vanaf 8.00 uur

• lunch: 12.00 - 13.30 uur

• diner: 17.15 – 18.30 uur

Eten op uw kamer

Bent u nog niet in staat om in het restaurant te eten? Dan zorgen de 

medewerkers van Hutten en onze voedingsassistenten ervoor dat de 

maaltijd op uw kamer wordt geserveerd. Maar zodra u weer enigszins 

op de been bent, nodigen we u uit om het restaurant te bezoeken. 

Zo pakt u de draad van het dagelijks leven langzaam weer op.

Extra eiwitten voor uw herstel

Eiwitrijke voeding kan bijdragen aan een spoediger herstel. Elke dag 

serveren we u een eiwitrijk extraatje. Denk bijvoorbeeld aan een 

smoothie of een eitje in rookvlees – uiteraard passend bij uw dieet en 

voedingswensen.

Altijd open voor wat extra’s

Heeft u naast de maaltijden en het eiwitrijke tussendoortje nog zin in 

wat extra’s, zoals een tosti en/of een drankje? Tegen betaling is dat 

altijd mogelijk.

 

‘Ons restaurant is een gezellige plek waar u 
andere revalidanten ontmoet en samen met 
familie of vrienden wat kunt eten en drinken ’



 Zorgboulevard: meer zorg, winkels en horeca

Recura Revalidatie ligt aan de Zorgboulevard naast het Zaans 
Medisch Centrum. Aan de Zorgboulevard vindt u ook:

• ZaanApotheek

• Mathot thuishulpmiddelen.

• Beter Horen

• Albert Heijn XL supermarkt

• Etos drogisterij

• Bloemenwinkel 

• Bakkerij

• Slagerij

• Koffie- en cadeauwinkel

• Restaurant/lunchroom

Belangrijk om te weten

Over opname en ontslag

Aanmelding voor opname  
Uw behandelend (huis)arts meldt zich met een verzoek tot opname 

bij de afdeling Zorgbemiddeling van Evean. Onze specialist ouderen-

geneeskunde beoordeelt uw aanmelding. Komt u in aanmerking voor 

revalidatie, dan krijgt u een uitnodiging voor opname.

 

Uw ontslag uit ons revalidatiecentrum 

Bij uw ontslag moeten er een aantal zaken geregeld worden/zijn:

• In overleg met uw familie regelt u zelf het vervoer naar huis. 

•  De arts stuurt de medicijnrecepten naar de apotheek, zodat u de 

medicijnen bij uw eigen apotheek kunt (laten) ophalen. 

•  Recura Revalidatie regelt voor u de thuiszorg en overdracht voor 

het vervolg van uw behandeling. Uw huisarts stellen we met een 

ontslagbrief op de hoogte van het verloop van uw revalidatie. 

•  U of uw familie heeft er al voor gezorgd dat de geadviseerde 

hulpmiddelen klaarstaan en de nodige aanpassingen aan uw 

woning zijn gedaan.

Vervoer van en naar het ziekenhuis 

Heeft u zittend (rolstoel)vervoer van en naar het ziekenhuis nodig? Dan 

regelt u zelf de betaling ervan en de aanvraag van de vergoeding bij uw 

zorgverzekeraar. De zorgmedewerkers vragen het vervoer voor u aan.



Belangrijke afspraken 
Niet roken

Binnen Recura Revalidatie spannen we ons in voor een gezonde 

omgeving voor revalidanten en medewerkers. In ons revalidatiecentrum 

geldt dan ook een algeheel rookverbod.

Schone was

Recura Revalidatie beschikt niet over een wasservice. We vragen uw 

familie en/of mantelzorgers om zelf schone was voor u te regelen.

 

Dienstverlening 

Post

Wilt u post versturen? Geeft u deze dan af bij de receptie. 

Binnenkomende post kunt u ophalen bij de verpleegpost op de afdeling.

Pedicure en kapper 

Voor de behandeling van uw voeten kan de pedicure op afspraak 

langskomen. Ook de kapper is op afspraak beschikbaar. Wilt u een 

afspraak maken? Vraag ernaar bij de receptie.

 

Veiligheid en privacy 

Persoonsalarm

Recura Revalidatie beschikt over een geavanceerd oproepsysteem. Is er 

iets aan de hand? Dan drukt u op de knop van het persoonsalarm om 

uw pols. Onze zorgmedewerkers weten meteen waar u zich bevindt in 

het gebouw. Tijdens uw opnamegesprek krijgt u uitleg over dit systeem.

Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV)

Elke kamer, elke lounge en elke gemeenschappelijke ruimte in ons 

revalidatiecentrum heeft een brandmelder. Bij rook of brand worden 

onze medewerkers en de brandweer meteen gewaarschuwd. Onze 

medewerkers zijn geschoold en getraind om bij calamiteiten adequaat 

te reageren. 

Binnen Recura Revalidatie zijn er 24 uur per dag voldoende bekwame 

bedrijfshulpverleners aanwezig. Elke bedrijfshulpverlener krijgt regelmatig 

bijscholing in brandpreventie, ontruiming, EHBO en reanimatie.

Privacy 

Voor uw verblijf hebben we een aantal persoonlijke gegevens van u 

nodig. Recura Revalidatie gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens 

om. We beschermen uw persoonlijke levenssfeer: elke medewerker 

heeft een geheimhoudingsplicht.

‘Onze medewerkers zijn geschoold en getraind 
om bij calamiteiten adequaat te reageren’



Kosten en leveringsvoorwaarden

Kosten van revalidatie 

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) maakt deel uit van het basispakket 

van uw ziektekostenverzekering. Dat betekent dat u geen eigen 

bijdrage hoeft te betalen voor de zorg in ons revalidatiecentrum. Ook 

de behandelingen van onze fysiotherapeut gaan niet af van het aantal 

behandelingen waarop u volgens uw zorgverzekering jaarlijks recht 

heeft. Uw zorgverzekeraar vergoedt dus de kosten. Wel kan het zijn dat 

eventuele kosten eerst van uw eigen risico worden afgetrokken.

 

Algemene leveringsvoorwaarden 

Voor uw opname in Recura Revalidatie ontvangt u de algemene 

leveringsvoorwaarden van ActiZ/BTN. Daarin staan de rechten en 

plichten van Recura Revalidatie als zorgaanbieder en u als revalidant 

helder omschreven. Zo weet u precies wat u van ons mag verwachten 

en waar u ons op kunt aanspreken. De algemene leveringsvoorwaarden 

kunt u ook vinden op onze website.

Ruimte voor verbetering 

Uw mening telt - Tante Co 

Tante Co is een vriendelijke digitale dame (een interactieve zuil en 

tevens digitaal meetinstrument) die graag uw wensen, mening, 

kanttekeningen en voorkeuren hoort. Zo weten we nog beter hoe 

tevreden revalidanten zijn over allerlei zaken binnen Recura. Het geeft 

ons ook inzicht in hoe we het klein geluk voor u en andere revalidanten 

kunnen vergroten.

Vertelt u aan Tante Co bijvoorbeeld welk koekje of nagerecht u het 

lekkerst vindt, dan kunnen wij ons aanbod hierop aanpassen.

Klachtenregeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht over Recura Revalidatie? Praat 

er altijd eerst over met de betrokken medewerker, de coördinerend 

verpleegkundige van uw afdeling of de directeur van Recura 

Revalidatie. Samen kunnen we vaak tot een goede oplossing komen. 

Komt u er niet uit? Bent u het niet eens met de geboden oplossing? 

Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Evean. Deze kan u 

alles vertellen over hoe alles in zijn werk gaat, wanneer u een officiële 

klacht wilt indienen.

‘Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) maakt 
deel uit van het basispakket van uw
ziektekostenverzekering. Dat betekent
dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen 
voor de zorg in ons revalidatiecentrum’
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Recura Revalidatie is een samenwerking tussen:

Recura Revalidatie: onderdeel van zorgorganisatie Evean

Recura Revalidatie maakt deel uit van Evean, de zorgorganisatie 

voor verzorgd wonen, dagbesteding, thuiszorg, revalidatie, 

herstel, (zorg)ondersteuning en welzijn. De andere 

revalidatielocaties van Evean zijn:

Evean Oostergouw 

Koningin Julianaweg 10  

1502 DZ  Zaandam

Evean Eduard 

Douwes Dekker 

Schoenerstraat 11  

1034 XZ  Amsterdam

Meer informatie 

Wilt u meer weten over revalideren bij Evean? 

•  Bel 088 - 38 330 55 of 0900 98 97 (24 uur per dag) of kijk op 

www.evean.nl/revalidatie. 

•  Bij opname krijgt u ook een informatiemap met meer praktische 

informatie over Recura Revalidatie.


