Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem.
Het krijgt meteen ook een nieuwe naam.
Revalidatieziekenhuis RevArte
de kunde en kunst van het revalideren
Een vernieuwde totaalaanpak voor revalidatie.
www.revarte.be

Revalideren in RevArte
Wij richten ons op de revalidatie van verworven fysieke en cognitieve stoornissen via een tijdelijke
hospitalisatie of op ambulante basis. Voor elke revalidant streven we naar het bereiken van een zo
groot mogelijke functionele zelfredzaamheid die leidt tot een zo optimaal mogelijke sociale en professionele reïntegratie.
De behandelende teams zijn georganiseerd
in Klinische Revalidatie-Units.
We specialiseren ons in een :
�

Hersenletsel-Kliniek

�

Amputatie-Kliniek

�

Dwarslaesie-Kliniek

�

Locomotorische Kliniek

Daarnaast omvat onze werking een Zorgtraject voor de revalidatie van
jong-volwassenen na een (verkeers)ongeval en een Zorgprogramma geriatrie.

RevArte
beschikt over
194 bedden : 142 Sp en 52 G bedden
75 à 100 plaatsen in ambulante revalidatie
6 plaatsen in het geriatrisch dagziekenhuis

Volledig nieuw is een aparte afdeling voor ‘Jonge Verkeersslachtoffers – Centrum Herbosch - Ceurremans’.
Deze biedt plaats voor de revalidatie van 20 jong-volwassen
slachtoffers (tussen 18 en 30 jaar, mits overleg vanaf 16 jaar)
van verkeers-, arbeids-, sport- en recreatieve ongevallen.
De jonge revalidanten verblijven in een gebouw dat qua inrichting en interieur aangepast is aan de leefomgeving van deze
doelgroep.

Een sterk uitgebouwd team
RevArte wordt gedragen door gemotiveerde en gespecialiseerde multidisciplinaire teams, waarin
revalidatieverpleegkundigen, geriatrische verpleegkundigen en zorgkundigen samenwerken met:
6 geneesheer-specialisten

2 opnameplanners

5 (neuro)psychologen

4 sociaal verpleegkundigen

32 kinesitherapeuten

2 maatschappelijk assistenten

2 sport- en bewegingstherapeuten

2 diëtisten

14 ergotherapeuten

3 apothekers

5 logopedisten

4 apotheek medewerkers

5 onthaalmedewerkers

2 pastorale werkers

Deze teams worden ondersteund door hotelmedewerkers en logistieke
medewerkers, door secretariaatsmedewerkers, door de technische
en de IT dienst en vele gedreven administratieve medewerkers.
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Het revalidatieziekenhuis werkt continu aan een ‘best evidence
based practice’ voor het gehele zorgpakket om de optimale zorg
voor de revalidant te waarborgen. Dit proces vergt een afstemming van ons handelen op recente wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe invalshoeken.

Revalidatieziekenhuis Revarte voert daarom een beleid van wetenschappelijk
onderzoek, innovatie, onderwijs en opleiding in samenwerking met universitaire instellingen en hogescholen, deskundigen uit andere ziekenhuizen en
overheidsinstanties.

Onze zorg en behandeling resulteren in een hoog percentage van revalidanten die naar hun oorspronkelijke
thuissituatie kunnen terugkeren.
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Contact

www.revarte.be
revarte@revarte.be

Onthaal : 03-210 60 60
Directiesecretariaat : 03-210 60 02
Doorverwijzingen en opnames :
Opnameplanning : 03-210 60 09
Medisch secretariaat : 03-210 60 05

Fax Opnameplanning : 03-210 60 65
Fax Medisch secretariaat : 03-210 60 66

het leven hervatten
is een gunst
te weten hoe
een kunst

Revalidatieziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem

