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Uw revalidatie, onze zorg
De gevolgen van een operatie of 
aandoening, zoals bijvoorbeeld 
een beroerte, is al behoorlijk 
ingrijpend; ineens zijn dagelijkse 
dingen voor u niet meer zo vanzelf-
sprekend. Samen helpen we u er 
weer zoveel mogelijk bovenop. We 
vinden het belangrijk dat u op uw 
eigen manier kunt revalideren. 
Waar hebt u behoefte aan? Wat 
zijn uw revalidatiedoelen? Uw 
wensen en eisen bepalen mede 
het tempo en de intensiteit van uw 
revalidatie. Samen oefenen we 
zoveel mogelijk met dagelijkse 
situaties en activiteiten. En natuur-
lijk houden we daarin rekening 
met uw eventuele andere gezond-
heidsproblemen. Zelfredzaam zijn 
en uw eigen ding kunnen doen, dat 
staat voorop.

Revalideren kan thuis, of gedu-
rende een tijdelijk verblijf op de 
revalidatieafdeling; dat bepalen 
we samen. Na een verblijf op de 
revalidatieafdeling gaat u in 
principe weer naar huis. Kan dat 
niet, dan begeleiden we u in goed 
overleg naar een andere woon-
vorm.

Doelgroep
Onze revalidatiespecialisten 
helpen u na:
• een beroerte (CVA)
• een amputatie
• een gebroken heup
• vervanging van een gewricht
• behandeling van kanker
• maar ook long- of hart- 
 aandoeningen, neurologische, 
 plastische of orthopedische 
 operaties.
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Onze cliënten bepalen zelf hoe ze hun leven leiden, ook 
tijdens hun revalidatie. Onze zorg en behandeling zijn 
op deze basis ontwikkeld en kan zowel bij ons op de 
revalidatieafdeling, via dagbehandeling of bij u thuis 
worden aangeboden.

Archipel

Revalidatie



Persoonlijke revalidatie
Revalideren met Archipel kan bij u 
thuis, via dagbehandeling of 
tijdelijk op onze speciale revalida-
tieafdeling. We bekijken altijd 
samen met u welke vorm van 
revalidatie het beste voor u is. 
Overstappen kan altijd, wanneer 
uw gezondheid daarbij gebaat is; 
ook dat gebeurt natuurlijk in goed 
overleg.
 
Revalidatieafdeling 
Kunt u na een ingreep of aandoe-
ning vanuit het ziekenhuis (nog) 
niet naar huis? Dan kunt u (tijde-
lijk) verblijven en revalideren op de 
revalidatieafdeling van het Archi-
pel zodat zorg en behandeling 
continu tot uw beschikking staan.

Dagbehandeling 
Thuis wonen en (nog) revalidatie-
zorg nodig? Dan is de dagbehan-
deling iets voor u. U krijgt dan 
enkele dagdelen per week thera-
pieën en activiteiten bij Archipel. 
We bepalen in overleg hoeveel en 
hoe vaak, want dat hangt af van 
uw doel en de zorg en behandeling 
die u nodig hebt.

Thuis 
In sommige gevallen is het moge-
lijk om na een beroerte (CVA), ook 
wel stroke genoemd, revalidatie-
zorg aan huis te ontvangen vanuit 
het Mobiel Stroke Team. Hierbij 
verblijft u eerst kort op de revali-
datieafdeling, zodat we kunnen 
beoordelen of deze vorm van 
revalidatie voor u geschikt is. Dan 
komen de diverse specialisten bij u 
thuis om u te helpen met revalide-
ren. Hierbij vindt er een nauwkeu-
rige multidisciplinaire afstemming 
plaats. U bent dus in uw vertrouw-
de omgeving actief en bezig met 
uw gewone, dagelijkse bezighe-
den.
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Kennis en kunde in huis
Om de beste zorg en behandeling 
te kunnen bieden, werkt Archipel 
Revalidatie samen met onder 
meer:
• CVA-keten Eindhoven
• Revalidatiecentrum Blixembosch
• NAH netwerk Zuidoost Brabant

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen 
met het Archipel Servicepunt, 
telefoon 040 264 64 64 of kijken 
op www.archipelzorggroep.nl.

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.


