Revalideren
bij De Zorgcirkel
Revalideren in
een aangename omgeving

Gespecialiseerde revalidatie

Prettige omgeving

De Zorgcirkel biedt op drie locaties
revalidatiezorg, Westerhout in
Alkmaar en Novawhere en
Transitorium in Purmerend. Hier is
gespecialiseerde kennis rondom
revalidatiebehandeling aanwezig.
De behandelaars zijn gespecialiseerd in revalidatie van mensen
met COPD, hartfalen, botbreuken,
amputaties, ziekte van Parkinson
en revalidatie van mensen die zijn
getroffen door een beroerte.

Westerhout en Novawhere zijn
sfeervolle locaties, met veel voorzieningen, waaronder een winkel,
kapsalon en internetcafé. Ook
hebben beide locaties een café/
restaurant. Het Transitorium is
een sfeervolle locatie binnen het
Dijklander ziekenhuis. In de centrale
hal zijn een winkel, kapsalon en
restaurant aanwezig.

In een aangename omgeving kunt u
zich volledig richten op uw herstel.
Alles staat in het teken van uw revalidatie. Naast diverse individuele
therapieën zijn er groepstherapieën en mogelijkheden om zelfstandig, met partner of met bezoek
te oefenen. De verpleegkundigen
en verzorgenden helpen en dagen
u uit om zo zelfstandig mogelijk
de dagelijkse handelingen uit te
voeren. Zoals aankleden en uzelf
verplaatsen.

Alle locaties beschikken over goed
uitgeruste behandel- en fitness
ruimten.

U verblijft in een eigen appartement.

Behandeling
Uit het ziekenhuis en dan?
De behandelaren van De Zorgcirkel
werken samen met het ziekenhuis
om uw behandeling te laten aansluiten. U kunt 24 uur per dag, 7
dagen per week rekenen op deskundige zorg, die is afgestemd op
uw situatie.

Na uw verblijf in het ziekenhuis begint uw revalidatie. I
De Zorgcirkel. U bent van harte welkom.
Op uw eerste revalidatiedag heeft u
een kennismakingsgesprek met de
verpleegkundige of verzorgende,
de specialist ouderengeneeskunde
en de fysiotherapeut. U bepaalt
tijdens het gesprek met de specialist
ouderengeneeskunde en indien
nodig samen met de mensen om
u heen, uw ‘reisgezelschap’, welk
revalidatiedoel u wilt bereiken.
Binnen een week na uw eerste
revalidatiedag wordt de voorlopige
ontslagdatum vastgesteld. Deze
wordt aan u doorgegeven en
genoteerd op het afsprakenbord
bij uw appartement. Dankzij de
samenwerking tussen u en uw
reisgezelschap, de verpleegkundige,
de verzorgende en behandelaren
kan uw revalidatieperiode zo kort
mogelijk worden gehouden.
Afhankelijk van uw revalidatievraag
komt u verschillende behandelaren
tegen.

De specialist
ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde
is tijdens uw verblijf verantwoordelijk voor uw behandeling. Deze arts
is gespecialiseerd in revalidatie.
Samen met u beoordeelt de
specialist ouderengeneeskunde
welke behandeling u nodig heeft.

Ook spreekt u samen af wat u zelf
of met hulp van uw reisgezelschap
kunt doen. Zo krijgt u precies de
ondersteuning die past bij uw
situatie.

Tijdelijk verblijf
U verblijft voor uw revalidatie
tijdelijk op één van onze locaties.
Hier bereidt u zich voor op
de terugkeer naar huis. De
ergotherapeut kan tijdens een
huisinventarisatie beoordelen of
er bij u thuis aanpassingen nodig
zijn. In sommige situaties kan er
een huisbezoek plaatsvinden. Als
het nodig is, kunt u via Zorgcirkel
Thuiszorg verzorging of verpleging
ontvangen. Als terugkeer naar huis
niet mogelijk is, kunt u verhuizen
naar een woonzorgcentrum of
aanleunwoning. Het kan zijn dat u
ter overbrugging naar de passende
woonvorm nog wel tijdelijk naar huis
gaat.

Kosten
Uw verblijf op een revalidatie
afdeling wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar. In sommige
gevallen betaalt u een eigen
bijdrage. Bel voor meer informatie
met het bemiddelingsbureau van
De Zorgcirkel, via 088 55 99 777.

In deze folder leest u meer over revalideren bij

Behandeling thuis

Meer informatie

Uw revalidatie beperkt zich niet
tot het verblijf in een van onze
revalidatiecentra. De behandeling
kan thuis worden voortgezet,
waarbij er meerdere behandelaren
bij uw revalidatie thuis betrokken
kunnen zijn. In deze situatie wordt
met u afgesproken of u naar de
locatie komt, of de behandelaren
(de fysiotherapeut, ergotherapeut
en/of logopediste) bij u aan huis
komen. Als u thuis alleen nog
fysiotherapie nodig heeft kan een
fysiotherapeut van De Zorgcirkel dit
voor u verzorgen.

Wilt u meer informatie of een
rondleiding bij een van onze
revalidatiecentra? U kunt
contact opnemen met het
klantcontactcentrum via,
T 088 55 99 777.

Hulp thuis
Wilt u met hulp
zelfstandig thuis
blijven wonen?
Schakel dan Zorgcirkel
Thuiszorg in.
Onze medewerkers
helpen u dan waar
nodig. Bijvoorbeeld
met douchen
of steunkousen
aantrekken. Wij bieden
ook huishoudelijke
hulp,
maaltijdservice
en dagbesteding
aan. Via onze
personenalarmering
staan wij 24 uur per
dag voor u klaar.
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