Vragen? Bel 010 - 284 33 00

De Zellingen
Revalidatie

Samen werken aan uw herstel

Gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding
Bij De Zellingen Revalidatie kunt u terecht voor eerste- en tweedelijnsrevalidatiezorg. U kunt dus ook bij
ons terecht zonder doorverwijzing van een huisarts of ziekenhuis. De meeste tweedelijnszorg, dus met
dooverwijzing, wordt vergoed door uw basisverzekering. Bij eerstelijnszorg is dat niet altijd het geval.
Na een ongelukkige val, een ziekenhuisopname of
door ziekte kan het zijn dat u moet revalideren om
uw zelfstandigheid te behouden. Kunt u zelfstandig
thuiswonen, dan kunt u op afspraak langskomen
op ons behandelcentrum. Is zelfstandig thuiswonen
tijdelijk niet mogelijk, dan kunt u bij ons terecht op
een revalidatieafdeling of in ons zorghotel.
Therapeutisch klimaat
Verblijft u bij ons tijdens uw revalidatie, dan
werken we volgens het ‘therapeutisch klimaat’:
alles wat gedurende de dag plaatsvindt, is gericht
op uw herstel en het is van belang dat u ook rust
om het lichaam de kans te geven te herstellen.
Gedurende de dag en avond werkt u, zo nodig
onder begeleiding van de zorgmedewerkers, aan
uw revalidatiedoelen.
Deze therapeutische benadering vraagt veel van u
als revalidant, want u bent samen met uw naasten
medeverantwoordelijk voor een goede voortgang
van het therapeutisch proces.

Multidisciplinair behandelteam
Ons multidisciplinair behandelteam bestaat uit de
volgende behandelaren:
• Specialist ouderengeneeskunde
Analyseert en beoordeelt uw situatie en is
(eind)verantwoordelijk voor uw medische zorg
en behandeling.
• Fysiotherapeut
Werkt aan uw bewegingsvaardigheden,
van zitten en verplaatsen tot deelnemen aan
activiteiten.

• Ergotherapeut
Leert u opnieuw of op een andere manier
alledaagse handelingen, van verzorging tot
huishouden, zelfstandig uit te voeren.
• Logopedist
Behandelt aandoeningen op het gebied van o.a.
communicatie, spraak, gehoor en slikken.
• Psycholoog
Ondersteunt u en uw familie bij emotionele
en gedragsproblemen die de revalidatie
bemoeilijken.
• Maatschappelijk werker
Zorgt voor begeleiding bij psychosociale
problemen als gevolg van een handicap of ziekte.
• Geestelijk verzorger
Praat met u over wat u bezighoudt, ongeacht
uw levens- of geloofsovertuiging.
• Verplegende en verzorgende
Verzorgen uw verpleegkundige zorg en helpen
u bij het leren uitvoeren van uw zelfverzorging.
Ons multidisciplinaire behandelteam heeft onze
therapieën ontwikkeld en stelt samen met u het
revalidatieprogramma op dat tijdens uw verblijf
de basis vormt voor uw dagindeling.

Locaties
U kunt bij ons op verschillende locaties terecht
om te revalideren, afhankelijk van uw revalidatiebehoefte en persoonlijke wensen. Wilt u zonder
verwijzing van huisarts of ziekenhuis langskomen
of verblijven, dan kunt u bellen voor een afspraak.
Behandelcentrum Rijckehove
Bij Behandelcentrum Rijckehove kunt u revalideren
zonder én met verblijf. U kunt dus vanuit uw thuissituatie op afspraak langskomen of u kunt worden
opgenomen op één van de revalidatieafdelingen.
Zorghotel De Meander
In Zorghotel De Meander kunt u in hotelsetting
revalideren na bijvoorbeeld een operatie of
ziekenhuisopname. U kunt hier zowel met een
doorverwijzing verblijven als particulier.
Behandelcentrum Rijckehove
Tsjaikovskistraat 1
2901 HM Capelle aan den IJssel
Zorghotel De Meander
Boslaan 1
2912 PA Nieuwerkerk aan den IJssel
Heeft u vragen? T. 010 - 288 33 00
				
E. revalidatie@zellingen.nl

Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt
aan het blijven ervaren van geluksmomenten.

De Zellingen
Postbus 36, 2900 AA Capelle aan den IJssel
010 - 266 57 57 | www.zellingen.nl

