Geriatrische Revalidatie bij Warande
‘In een plezierige omgeving begeleiding krijgen
van deskundige professionals’

De revalidatie bij Warande wordt ‘geriatrische revalidatie’ genoemd
en is gespecialiseerd in het revalideren van ouderen na een
ziekenhuisopname. Wij richten ons samen met u volledig op een
goede terugkeer naar uw eigen huis.
Op weg naar opname
Voordat uw opname bij Warande plaatsvindt, beoordeelt de
specialist ouderengeneeskunde samen met de medisch specialist
van het ziekenhuis of u voor revalidatie in aanmerking komt. Als u in
aanmerking komt, kunnen wij u opnemen voor revalidatie.

Revalidatieteam
Ons revalidatieteam bestaat uit verschillende disciplines: specialisten
ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen,
diëtisten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkenden en
activiteitencoaches.

Verblijven bij Warande
Geriatrische revalidatie kan plaatsvinden op de revalidatieafdeling
van het Diakonessenhuis of op afdeling Mondriaan in Verpleeghotel
Bovenwegen. Beide locaties bevinden zich in Zeist en zijn goed
bereikbaar met trein, bus en auto.
Alles in de behandeling is erop gericht, dat u zo snel mogelijk weer
naar uw eigen woonomgeving terug kan. Eventueel met hulp of
behandeling thuis. De specialist ouderengeneeskunde bekijkt
zorgvuldig hoe lang uw revalidatie gaat duren en bespreekt dit
tijdens het opnamegesprek al met u.

Thuis verder revalideren
Na revalidatie op één van onze afdelingen is het soms ook mogelijk
om thuis verder te revalideren, de zogenoemde ambulante
revalidatie. Of u hier voor in aanmerking komt, bespreekt de
specialist ouderengeneeskunde met u tijdens het revalidatieproces.

Alle gemakken
Naast wat u nodig heeft om goed te revalideren, bieden wij u
locatiegebonden faciliteiten en gemakken aan: variërend van een
programma van workshops en ontspannende culturele activiteiten,
tot een brasserie of restaurant, gratis wifi, multimediafaciliteiten, een
schoonheidsspecialiste en een kapsalon.

Revalideren is samenwerken
Revalidatie is een proces waarin u hard werkt om weer optimaal en
zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Samenwerken levert in
revalideren de mooiste resultaten op. De professionals zijn
deskundig op hun vakgebied en u kent uw eigen lichaam, uw
gezondheid en uw leven het beste.

Welk resultaat mag ik verwachten?
Na uw revalidatie bij Warande kunt u in de meeste gevallen weer
naar huis. Onze zorgprofessionals en behandelaren hebben u daar
zorgvuldig op voorbereid. Zij hebben met u gewerkt aan alles wat
nodig is om uw leven weer met vertrouwen op te pakken in uw
eigen omgeving.

Zijn er kosten voor mij?
De kosten van de revalidatie vallen onder uw
ziektekostenverzekering. Houdt u daarbij rekening met uw eigen
risico.

Wanneer heb ik recht op vergoeding?
De revalidatie moet gericht zijn op het verminderen en/of omgaan
met functionele beperkingen, zodat terugkeer naar de eigen
woonomgeving mogelijk wordt. De revalidatie sluit daarnaast aan op
opname in het ziekenhuis of vindt plaats binnen een week na ontslag
uit het ziekenhuis.

Wij vragen u de volgende zaken op de dag van opname mee te
nemen:

Een geldig (kopie) legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort,
identiteitskaart of vreemdelingendocument)

Uw verzekeringspas
Dit om ervoor te zorgen dat wij de kosten van de zorg, de
behandeling en het verblijf bij de zorgverzekeraar in rekening
kunnen brengen. Meer over de identificatieplicht kunt u vinden op
www.warandeweb.nl en op www.rijksoverheid.nl.

Heb ik een verwijzing nodig?
Nee, een verwijzing is niet nodig: de medisch specialist van het
ziekenhuis en de specialist ouderengeneeskunde van Warande, of
een revalidatiearts beoordelen of u in aanmerking komt voor
‘geriatrische revalidatie’.

Waar kan ik revalideren?
Geriatrische revalidatie binnen Warande vindt plaats in het
Diakonessenhuis in Zeist en op afdeling Mondriaan in Verpleeghotel
Bovenwegen in Zeist.

Meer weten
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met het Warande Adviescentrum voor Cliënten.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur
T 030 – 693 80 58
E zorgadvies@warandeweb.nl

www.warandeweb.nl

