Revalideren bij Archipel informatie voor cliënten en
verwanten
het gevoel van samen

Archipel Revalidatie

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.

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 vanzelfsprekend. 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 natuurlĳk houden we
daarin rekening met uw eventuele andere
gezondheidsproblemen. Zelfredzaam zĳn
en uw eigen ding kunnen doen, dat staat
voorop.
Revalideren kan thuis, of gedurende 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 woonvorm.

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 hartaandoeningen,
neurologische, plastische of orthopedische operaties.

Persoonlijke revalidatie
Revalideren met Archipel kan bĳ u thuis,
via dagbehandeling of tĳdelĳk op onze
speciale revalidatieafdeling. 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.

genoemd, revalidatiezorg aan huis te
ontvangen vanuit het Mobiel Stroke
Team. Hierbĳ verblĳft u eerst kort op de
revalidatieafdeling, 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 revalideren. Hierbĳ vindt er een
nauwkeurige multidisciplinaire
afstemming plaats. U bent dus in uw
vertrouwde omgeving actief en bezig met
uw gewone, dagelĳkse bezigheden.

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

Revalidatieafdeling

Meer weten?

Kunt u na een ingreep of aandoening
vanuit het ziekenhuis (nog) niet naar
huis? Dan kunt u (tĳdelĳk) verblĳven en
revalideren op de revalidatieafdeling van
Archipel zodat zorg en behandeling
continu tot uw beschikking staan.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ons servicepunt. Hoe u
deze kunt bereiken leest u achter op deze
folder.

Dagbehandeling
Thuis wonen en (nog) revalidatiezorg
nodig? Dan is de dagbehandeling iets
voor u. U krĳgt dan enkele dagdelen per
week therapieën 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 mogelĳk om
na een beroerte (CVA), ook wel stroke

Archipel biedt een combinatie van zorg, wonen en welzĳn in regio
Eindhoven, die kwetsbare mensen in staat stelt zo lang mogelĳk te
leven op de manier waarop zĳ dat gewend zĳn.
Sinds de oprichting in 1993 hebben we een breed aanbod
ontwikkeld, passend bĳ de uiteenlopende (zorg)behoeftes
van (thuiswonende) ouderen. Of het nu gaat om een prettige
woonomgeving, meer sociale contacten of zorg: voor iedere vraag
gaan we op zoek naar de beste oplossing. Daarnaast zĳn we er ook
voor mensen met ernstige chronische ziektes zoals Huntington en
Korsakov. Voor iedere bĳzondere aandoening hebben we een eigen
expertisecentrum, waarin we werken aan de ontwikkeling van de
specifieke kennis om de gespecialiseerde zorg te kunnen leveren.
Bĳ het beantwoorden van de vragen waar kwetsbare mensen
vandaag én morgen tegenaanlopen, vormt eigen regie het
belangrĳkste uitgangspunt. Onze zorg, het wonen en het welzĳn
zĳn er daarom op gericht dat cliënten zo lang mogelĳk zelf aan zet
blĳven. Zo maken cliënten eigen keuzes die eraan bĳdragen dat zĳ zo
veel mogelĳk vrĳheid, zelfstandigheid en levenskwaliteit ervaren.
En waardoor ze kunnen leven zoals ze dat zelf willen en gewend zĳn.
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servicepunt@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl
Tel. 040-264 6464

het gevoel van samen

