Volledige vergoeding
Rodersana is een erkende GGZ-instelling en
heeft overeenkomsten met verschillende zorgverzekeraars. De behandel- en verblijfskosten
worden dan ook volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Alleen bij een klinische opname
is er een zelfstandige bijdrage. Dit is een bedrag
van € 2.200,- voor alle niet-zorggerelateerde
faciliteiten in de kliniek.

Samen brengen we
verslaving onder controle
Onze professionals zijn getraind in het onderkennen én begeleiden van de problematiek rondom
verslavingen. Het overbrengen van kennis over
verslavingen zien we als een van onze kerntaken.
Heb je vragen over verslavingszorg, dan kun je
ons altijd bellen: 088 – 0088 954. Zo brengen we
samen verslaving duurzaam onder controle.

Over Rodersana
Rodersana is een erkende verslavingszorginstelling waar kwaliteit, resultaat,
vertrouwen en privacy centraal staan. Wij
zijn er voor mensen die zich om uiteen
lopende redenen niet prettig voelen bij de
reguliere verslavingszorginstellingen.
Rodersana biedt de beste behandeling aan
cliënten met een verslaving én begeleiding
aan hun naasten. Met behandellocaties door
heel Nederland, ondergebracht in representatieve panden, waarvan aan de buitenkant
niet is te zien dat het om een zorginstelling
van Rodersana gaat. Voor rust, comfort,
vertrouwen en absolute privacy.

Onze behandelaren geven gecertificeerde
bijscholingen aan huis-, bedrijfs- en sportartsen,
medisch specialisten en andere professionals in
de zorg. Wil je meer weten? Je kunt ons bereiken
op 088 – 0088 954.

1

Onze locaties
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Overschiestraat 184
1016 XK Amsterdam
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Meester B.M. Teldersstraat 9
6842 CT Arnhem
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Rodersana
Overschiestraat 184
1062 XK Amsterdam

Stationsweg 7A
4811 AX Breda
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Oerlesedijk 1
5688 GV Oirschot
Doctor Berlagelaan 22
5622 HD Eindhoven
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088 - 0088 954
info@rodersana.nl
www.rodersana.nl
www.zorgvandezaak.nl

Verslaving in de
spreekkamer
Bespreekbaar maken
is de eerste stap.
Rodersana het vervolg.

De volgende stap bij verslavingsproblematiek

Rodersana: kwaliteit, resultaat en absolute privacy
Je hebt een patiënt in je spreekkamer met vage klachten zonder direct
aanwijsbare oorzaak. Na enig doorvragen vermoed je dat er weleens
sprake zou kunnen zijn van een vorm van verslaving. Het kan soms lastig
zijn om je vermoeden uit te spreken. Toch is het bespreekbaar maken
van een verslaving vaak een belangrijke eerste stap naar een oplossing.
Zet je die stap, dan kan Rodersana het vervolg zijn.

Rodersana, onderdeel van het Zorg van de Zaak
Netwerk, is een erkende verslavingszorginstelling
waar kwaliteit, resultaat en privacy centraal staan.
Wetenschappelijk onderbouwde neurobiologische
en psychologische behandelprincipes vormen de
basis van onze integrale behandelfilosofie. Daarmee
bieden wij de beste behandeling aan cliënten met
een verslaving en begeleiding aan hun naasten. En
onze aanpak is succesvol: c liënten waarderen ons
met een 9,2 op Zorgkaart Nederland.

Waarom kiezen voor Rodersana
Onze aanpak richt zich niet alleen op lichamelijke
en psychische factoren, maar ook op privé- en
werkomgeving, gedrag en gewoontes. Alles voor
een duurzame oplossing, welke verslaving een
patiënt ook heeft. Of het nu om een klinisch traject
of om een ambulante behandeling gaat, onze
cliënten ervaren rust, comfort, vertrouwen en
absolute privacy.

Cliënten kiezen vaak voor Rodersana omdat ze zich
thuis voelen in een positieve omgeving die gericht
is op hun persoonlijke ontwikkeling en een
gezonde leefstijl. Bij Rodersana treffen ze (mede-)
cliënten met perspectief, mensen met een baan of
een eigen bedrijf, met een gezin en een sociaal
netwerk. Mensen die alle mogelijkheden hebben
om een prettig bestaan te leiden zonder verslaving.

Kwaliteit gewaarborgd
Onze professionals zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan de kwaliteitseisen
van hun beroepsgroep. Ze zijn aangesloten
bij beroepsorganisaties en geregistreerd in
het BIG-register (voor zover van toepassing).
Rodersana is H
 KZ-gecertificeerd (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Wat kunnen patiënten van
Rodersana verwachten?

Doorverwijzen
met een gerust hart

Bij Rodersana werken we samen aan een duurzame oplossing, welke verslaving je patiënt ook
heeft: een alcohol-, drugs-, game-, seks-, internetof gokverslaving. Concreet bieden wij je patiënten:
• Verslavingszorg op niveau
• Klinische en ambulante behandelingen
• Behandellocaties door heel Nederland
• Zeer korte wachttijden
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
• Maatwerk
• Eigen detoxfaciliteit
• Uniek naastenprogramma
• Passend ambulant vervolgtraject

Rodersana kent geen wachtlijsten. Dus als het
nodig is en de zorgverzekeraar is akkoord, dan
kan je patiënt binnen enkele dagen tot twee
weken beginnen met de behandeling. Na een
eerste telefonische screening volgt een uitgebreide intakeprocedure, waarin we meteen ons
behandeladvies geven.
Onze behandelingen worden op maat afgestemd op je patiënt en de aard en ernst van
de verslaving. Daarnaast bieden we een
intensief naastenprogramma en een langdurig
vervolgtraject.

