Revalidatiecentrum
PLATAAN

Onze geriatrische revalidatiezorg: de kortste weg naar uw
herstel
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is speciaal op ouderen gerichte kortdurende revalidatie bij tal van lichamelijke en/of mentale aandoeningen. Na een ziekenhuisopname of na verwijzing
door een specialist kunt u voor behandeling worden opgenomen in Revalidatiecentrum Plataan.
Doel van de behandeling is om u op korte termijn weer in een
zo optimaal mogelijke conditie of situatie te brengen, liefst die
van vóór uw opname. Bij de revalidatie wordt altijd de kennis
van meerdere specialismen gecombineerd. Bovendien worden
er minimaal twee verschillende therapieën gevolgd. Het revalidatieprogramma bestaat uit een klinisch en een poliklinisch traject. Klinisch wil zeggen dat u alle zorg krijgt tijdens uw verblijf
in een revalidatiecentrum. Het poliklinisch traject komt daarna.
Eenmaal weer thuis volgt u in dagdelen een therapieprogramma in de poli dagrevalidatie.
Plataan
Voor allebei de trajecten kunt u terecht in Revalidatiecentrum
Plataan. Plataan beschikt over revalidatieplaatsen voor mensen
met onder meer orthopedische en neurologische klachten, longen hartaandoeningen. Het voordeel: u wordt in beide trajecten
in een vertrouwde omgeving behandeld en begeleid door vertrouwde specialisten.
Ons revalidatieprogramma heeft een zogeheten multidisciplinaire opzet. Dit betekent dat u te maken krijgt met meerdere
deskundige behandelaars. Denk behalve aan de specialist ouderengeneeskunde bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, een
ergotherapeut, een logopedist, een diëtist, een bewegingsagoog, een maatschappelijk werker, verpleegkundigen en zorgverleners.

Op maat
Iedere behandeling is op maat en afgestemd op de lichamelijke
en/of mentale gevolgen van uw aandoening, uw beperkingen,
maar vooral ook op uw mogelijkheden. Meteen bij opname stellen wij in overleg met u een revalidatieprogramma op waarin
ook de doelstellingen staan en eventuele hulpmiddelen worden
geadviseerd. Aan de hand van dit programma wordt bekeken
welke therapieën in welke mate nodig zijn. Het revalidatieprogramma kan tussentijds altijd worden aangepast, want de
voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Van u wordt uiteraard
wel verwacht dat u optimaal meewerkt voor een maximaal resultaat. De steun van uw mantelzorger kan daarbij extra helpen.
Kortdurende revalidatie valt onder de Zorgverzekeringswet en
u komt ervoor in aanmerking op basis van een verwijzing. Dit
houdt in dat uw zorgverzekeraar geriatrische revalidatiezorg
vergoedt na ziekenhuisopname. Afhankelijk van uw situatie kan
er aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico (zorgverzekering).
Revalidatiecentrum Plataan is bereikbaar via openbaar vervoer.
Als u in aanmerking wilt komen voor zittend ziekenvervoer, kunt
u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie of vragen over geriatrische revalidatiezorg
belt u met: 0900 777 4 777 (u vraagt dan naar ons Servicebureau).
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