
Anton Pieckhofje | De Blinkert | Janskliniek
De Molenburg | Overspaarne | De Rijp | Schoterhof

4

7

1

Schoterhof

Janskliniek

De Molenburg

www.shdh.nl

Familie en verwanten
Het is van groot belang voor uw 
herstel dat uw partner en/of familie
bij het revalidatieproces betrokken 
zijn. Zij kunnen u bijvoorbeeld 
helpen  met het doen van de  
revalidatieoefeningen en de voor-
bereidingen voor het weer zelf-
standig wonen. Dit maakt dat de 
terugkeer naar huis makkelijker.  
Bij SHDH hebben wij ook, waar 
nodig, oog voor ondersteuning  
aan partners en/of familie.

Einde van de revalidatie
Als het einde van uw revalidatie in 
zicht is, biedt het behandelend
team van SHDH goede nazorg.  
U wordt hierbij geadviseerd over
het vervolgtraject. Indien nodig 
kijken we voor ontslag  met u naar 
eventuele aanpassingen in uw huis 
en wat er verder nog nodig is, zodat 
u zelfstandig kunt blijven wonen. 
SHDH kan ook thuiszorg leveren.

Wanneer terugkeer naar huis om medische redenen niet mogelijk is,
helpen wij bij het vinden van een passende woon(zorg)omgeving.

Financiering
Revalidatie wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. U komt
hiervoor in aanmerking als u voldoet aan de triage-eisen. Wij hebben een
overeenkomst met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars.

Aanmeldpunt 
Telefoon: 088 040 41 02
E-mail: aanmeldpuntrevalidatie@shdh.nl
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“Het was hard 
werken maar ik  
kan nu wel weer 
thuis wonen.” 

Revalidatie dichtbij huis

Aandacht
  voor ouder worden en ouder zijn

Geriatrische revalidatie
“Zoveel mogelijk zelfredzaam worden, zodat u weer thuis kan wonen”
Dat is het motto van geriatrische revalidatie van SHDH. Het verblijf op de
geriatrische revalidatie is tijdelijk. Bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie 
of na een beroerte (CVA). Afhankelijk van de aandoening kunt u revalideren 
in een van deze drie locaties van SHDH: Schoterhof, Janskliniek en 
Molenburg. Zo kunt u dichtbij bij uw woonomgeving revalideren.

Zoals thuis
Persoonlijke aandacht en aansluiten bij uw vragen staan hoog in het
vaandel tijdens de revalidatie. In een huiselijke sfeer waar u zich op
uw gemak voelt, werkt u samen met ons aan uw herstel. Alle activiteiten
en rustmomenten staan in het teken van revalidatie. De intensiteit van
de behandeling en het dagprogramma passen bij uw specifieke zorgvraag,
motivatie en belastbaarheid.

“Alles tijdens mijn verblijf  
    stond in teken van mijn herstel.“

Behandelplan 
Bij de start van uw verblijf wordt samen met de specialist
ouderengeneeskunde bepaald hoe lang de revalidatie gaat duren.
Er wordt dan een behandelplan opgesteld. Hierin staan de doelen waar
u naartoe wilt werken helder beschreven. In de eerste plaats werken
we met u naar zelfstandigheid. Vervolgens kijken we naar specifieke
bezigheden die u graag weer wilt oppakken. Wij hebben een specialistisch
team met onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut en specialist
ouderengeneeskunde. Met dit team zetten we alles op alles om uw
zelfredzaamheid te vergroten. Hierbij besteden we ook aandacht aan uw
psychisch welbevinden. Indien nodig wordt u hier extra bij begeleid.

“Ik voel me hier helemaal op mijn gemak.“

“Je merkt meteen de deskundigheid  
   van het personeel. Dat geeft vertrouwen.“

Zelf aan de slag in een therapeutisch klimaat 
Naast de therapiesessies heeft het uitvoeren van dagelijkse handelingen
een positief effect op uw herstel. Zelf naar de huiskamer lopen zien
wij bijvoorbeeld ook als een oefenmoment, net als het zelfstandig
inschenken van uw kopje koffie of het rechttrekken van het dekbed.
Omdat al deze activiteiten ook revalidatie zijn verwachten wij van u 
dat u zoveel mogelijk zelf doet. Waar nodig bieden wij ondersteuning.

Verblijf
Tijdens uw verblijf in de Janskliniek heeft u een eigen kamer. In de 
Molenburg en Schoterhof deelt u (mogelijk) een ruim appartement met 
een andere cliënt. Daarnaast is er een gemeenschappelijke huiskamer.
Gedurende uw verblijf kunt u gebruik maken van faciliteiten die
SHDH u biedt. Zoals een gezellig restaurant en een fijn buitenterras. 
Ook kunt u deelnemen aan een activiteitenprogramma, waarin u steeds 
wordt uitgenodigd zelfstandig te functioneren.


