
het gevoel van samen

Archipel 
Polikliniek

Specialistische zorg 
zonder opname.



Waarvoor kunt u bij de polikliniek 
terecht?
Bij Archipel Polikliniek kunt u 
terecht voor advies en behande-
ling op het gebied van:
•	De	ziekte	van	Parkinson
•	De	ziekte	van	Huntington
•	Niet	Aangeboren	Hersenletsel
	 (NAH)
•	De	gevolgen	van	een	beroerte
	 (CVA)
•	Dementie	bij	jonge	mensen
•	Seksualiteit
•	Specialistische	Wondzorg
•	Agressie
•	Cognitieve	problemen

Tijdens het bezoek aan de Archipel 
Polikliniek is er ruimte voor het 
bespreken van de problemen die u 
ervaart en de vragen die u heeft. 

Zo nodig wordt er onderzoek 
gedaan. Samen met u en de 
betrokken behandelaars wordt er 
een	plan	gemaakt.	Hoe	vaak	u	de	
polikliniek bezoekt is afhankelijk 
van uw hulpvraag en de behande-
ling	die	uitgezet	wordt.	De	behan-
deling kan eventueel ook bij u 
thuis plaatsvinden.

De	Archipel	Polikliniek	beschikt	
over diverse behandelaars zoals 
een arts, psycholoog, fysiothera-
peut, ergotherapeut, logopedist, 
diëtist en maatschappelijk werk. 
Afhankelijk van uw zorgvraag 
wordt er gekeken welke behande-
laren er ingezet worden. Samen 
vormen zij een zogenaamd multi-
disciplinair team waarin uw 
hulpvraag besproken kan worden.
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Archipel Kenniscentrum voorziet cliënten met een 
specialistische zorgvraag zo goed mogelijk van de zorg 
en behandeling die zij nodig hebben, het liefst daar 
waar zij wonen. Dat is de reden voor Archipel om een 
Polikliniek te openen waar cliënten, met bijzondere 
ziektebeelden, advies en behandeling van specialisten 
kunnen krijgen.

Archipel

Polikliniek



Welke mogelijke vragen heeft u?
•	Hoe	kan	ik	zo	lang	mogelijk
  zelfstandig blijven wonen?
•	Hoe	kan	ik	mij	beter	bewegen?
•	Wat	zijn	mijn	beperkingen	en
 mijn mogelijkheden als gevolg
 van mijn ziekte?
•	Hoe	ga	ik	om	met	de	gedrags-
 veranderingen van mijn partner?
•	Hoe	bereid	ik	mij	voor	op	de
 toekomst als ik achteruit zou
 gaan in mijn functioneren?
•	Hoe	ontwikkelt	het	ziektebeeld
 van mij/mijn partner zich?
•	Hoe	kan	ik	veilig	eten	en	drin-
 ken?

Verwijzing
Voor een bezoek aan de Archipel 
Polikliniek heeft u, met uitzonde-
ring voor wondzorg, in principe 
geen verwijzing nodig. Archipel 
kan het in de meeste gevallen 

direct bij uw zorgverzekeraar of 
zorgkantoor declareren. Uiteraard 
stemmen wij dit altijd af met uw 
huisarts.

Afspraak maken?
Wilt	u	een	afspraak	maken	met	één	
van de behandelaren van Archipel? 
Neem	dan	contact	op	met	het	
secretariaat van de dienst behan-
deling,	telefoonnummer:	(040)	261	
01	02

Adresgegevens
De	Archipel	Polikliniek	is	gelegen	
in stadsdeel Strijp in Eindhoven.
Het	bezoekadres	is:
Archipel Polikliniek
Frederiklaan	189a
5616	NG	Eindhoven

Tot slot
Heeft	u	vragen	of	wilt	u	meer	
informatie over de Archipel Polikli-
niek of Archipel in het algemeen? 
Neem	dan	contact	op	met	het	
Archipel Servicepunt, telefoon-
nummer	040	264	64	64	of	kijk	op	
onze website: www.archipelzorg-
groep.nl
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t	(040)	261	01	02 
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Archipel biedt een combinatie van zorg, 

welzijn en wonen die onze cliënten in staat 

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten 

op	de	manier	die	zij	kiezen.	We	hebben	een	

breed aanbod aan zorgvormen en zijn 

specialisten in de zorg voor bijzondere 

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen 

door de zorg van onze medewerkers en 

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf 

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf 

aangewezen.	Dat	is	het	gevoel	van	samen.


