Informatie
voor de patiënt

Regionaal Communicatie
Adviesteam (RCAT)

Laat zien wat je kunt

Regionaal Communicatie Adviesteam (RCAT)
Het RCAT stelt zich ten doel een advies te geven, dat er op gericht is
voor iedere individuele cliënt voorwaarden te scheppen om zo goed
mogelijk te kunnen communiceren en zo zelfstandig mogelijk te
kunnen functioneren.
Het RCAT geeft advies, informatie en scholing op deze gebieden.

Voor wie is het RCAT bedoeld?
Voor u, als u:
• door een aangeboren of later verkregen handicap niet of onvoldoende
kunt communiceren, omdat communicatie een wezenlijk onderdeel
is van ieders bestaan.
• behoefte hebt aan een advies op het gebied van omgevingsbesturing,
omdat het voor een goed communicatie van belang is dat u zo min
mogelijk afhankelijk bent van anderen
De handicap kan zowel lichamelijk als verstandelijk van aard zijn.
Ook kan er sprake zijn van een combinatie van beide.
Als er sprake is van een overwegend auditieve (ernstige
slechthorendheid of doofheid) of visuele (ernstige slechtziendheid of
blindheid) handicap, zijn er andere instanties waartoe u zich kunt
wenden.
Voor u als:
• Hulpverlener
• Behandelaar in de gezondheidszorg
• Onderwijsgevende
• Ouder
• Lid van een patiëntenvereniging
Het RCAT heeft de kennis om u een deskundig advies te geven en
om voor ieder individueel communicatieprobleem de meest geschikte
oplossing te vinden.
U kunt gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring op het
gebied van ondersteunende communicatie en omgevingsbesturing.
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Werkwijze van het RCAT
Het adviesteam bestaat uit een revalidatiearts, een ergotherapeut en
een logopedist. Zonodig kunnen zij een beroep doen op de hulp van
andere deskundigen, zoals de revalidatietechnicus of psycholoog.
Er is een apart team voor de advisering aan kinderen en jongeren, en
een voor de advisering aan volwassenen.
Na verwijzing door uw arts krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd.
Aan de hand van deze ingevulde vragenlijst krijgt het team een
indruk van de specifieke hulpvraag. Daarna wordt u opgeroepen voor
een consult bij het adviesteam. Tijdens het consult worden uw
behoeften en uw mogelijkheden nader onderzocht.
Omdat het RCAT beschikt over een groot aantal hulpmiddelen en
bedieningsmogelijkheden, kunnen er tijdens het consult diverse
hulpmiddelen geprobeerd worden. Door intensief contact met landelijke
leveranciers is het mogelijk om uw eventuele technische vragen snel
te beantwoorden. Op basis van de uit het consult verkregen gegevens
wordt het advies opgesteld.

Aanmelding en verwijzing
Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar de
revalidatiearts.

Kosten
De kosten van deze behandeling worden vergoed uit het basispakket
van de zorgverzekering. Houdt u rekening met het feit dat uw eigen
risico wordt aangesproken.

Voor meer informatie:
Revalidatie Friesland
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag
088 580 15 80
Website: www.revalidatie-friesland.nl
3

Contact en locaties
Contact algemeen
088 580 15 80
info@revalidatie-friesland.nl
Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag

Locaties
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
088 580 15 80

Spreekuurlocaties
Spreekuur Drachten
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
088 580 15 87

Locatie Leeuwarden
Henry Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
088 580 15 81

Spreekuur Harlingen
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
088 580 15 89
Spreekuur Steenwijk
Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk
088 580 15 90
Meer informatie
Wilt u meer informatie over
Revalidatie Friesland? Kijk dan
op www.revalidatie-friesland.nl
of bel tijdens kantooruren naar
088 580 15 80.

Locatie Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
088 580 15 82
Locatie Heerenveen
Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
088 580 15 83
Locatie Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
088 580 15 84
Locatie Emmeloord
Medisch centrum “De Houttuinen”
De Houttuinen 5, 8301 XP Emmeloord
088 580 15 85
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.
Locatie Meppel
Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel
088 580 15 86
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Spreekuur Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord
088 580 15 88
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.

