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Ambulante therapie wordt aangeboden in het
Revalidatieziekenhuis RevArte of op onze locatie op
Linker-Oever Antwerpen (op Linker-Oever uitsluitend kinesitherapie). Hier omvat het revalidatie-behandelplan slechts één behandeldiscipline,
bv. kinesitherapie.
Het geriatrisch dagziekenhuis zorgt voor een
verdere diagnostische en therapeutische oppuntstelling van de ambulante patiënt met een geriatrisch proﬁel.
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Speciﬁek voor onze pa�ënten tussen 16 en 30 jaar hee�
RevArte een eigen Centrum voor Jonge Revalidanten
waar jongvolwasssen revalidanten kunnen verblijven in
een apart gedeelte van het gebouw dat qua inrich�ng
aangepast is aan hun leefomgeving en noden. Een
gespecialiseerd mul�disciplinair team werkt samen om
de revalida�edoelstellingen van de jonge revalidant te
realiseren.
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We steunen op een zorgvisie die aandacht hee� voor
de gehele mens in rela�e met de andere, d.w.z.
waarin naast fysieke, psychologische en sociale
aspecten ook levensbeschouwelijke en ethische
aspecten te onderscheiden zijn. Voor elke doelgroep
werken meerdere disciplines samen in een
gespecialiseerd mul�disciplinair team om deze
integrale revalida�ezorg te realiseren.
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Revalida�eziekenhuis RevArte wil een voortrekker zijn
in de revalida�e van recent verworven fysieke en/of
cogni�eve stoornissen op basis van een
neurologische oorzaak (bv. hersenletsel, ruggenmergletsel) of locomotorisch-orthopedische oorzaak
(bv. knie- of heupprothese, amputa�e).
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Onze hoge pa�ënt-tevredenheid is het resultaat van
gedreven en deskundig gevormde professionals die
elke dag weer het beste van zichzelf geven en onze
waarden integriteit, verantwoordelijkheid, vriendelijkheid, waardering en samenwerken uitstralen.

www.revarte.be
revarte@revarte.be
opnameplanning@revarte.be
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Revarte slaat als gespecialiseerd revalida�eziekenhuis
een brug met uw thuissitua�e en richt zich daarom op
een breed revalida�eaanbod met mogelijkheden voor
zowel een �jdelijke hospitalisa�e of revalida�e op
ambulante basis.

Onthaal:
03-210 60 60
Direc�esecretariaat:
03-210 60 02
Doorverwijzingen en opnames:
Opnameplanning: 03-210 60 09
Medisch secretariaat: 03-210 60 05
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RevArte biedt plaats aan 194 revalidanten via een
�jdelijke opname. Elke revalidant krijgt een individueel
revalida�eprogramma aangeboden dat de medische
behandeling, verpleegzorg en revalida�e integreert.

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

Revalida�eziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659
3650 Edegem
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Bij de ambulante behandeling verblij� de revalidant
thuis en volgt hij of zij overdag in het revalida�eziekenhuis zijn of haar behandelplan op vooraf bepaalde
therapie-uren.
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Het revalida�eziekenhuis RevArte wil een
voortrekker zijn in de revalida�ezorg aan
personen met recent verworven beperkingen
met als doel het verhogen van hun leefwaarde.

www.revarte.be

We maken nog een onderscheid in dagrevalida�e, ambulante therapie en geriatrisch dagziekenhuis:
•
De dagrevalidatie is functioneel een afzonderlijke
eenheid met een multidisciplinair behandelteam
onder leiding van een hoofdverpleegkundige en
een revalidatiearts. In de dagrevalidatie bevat het
behandelplan minstens twee behandeldisciplines.

Onze revalida�e stelt de pa�ënt en zijn zorgproces centraal. Daarom is ons behandelend team georganiseerd in zorgclusters of klinieken. We bieden een residen�eel en ambulant zorgaanbod aan met focus op 4 diagnosegroepen, met name:
locomotorische kliniek, hersenletsel kliniek, amputa�e kliniek en dwarslaesie kliniek.

L������������� K������

H����������� K������

A�������� K������

D���������� K������

Doelgroep: pa�ënten die nood hebben aan revalida�e na
een orthopedische ingreep zoals gewrichtsvervangende
opera�es als heupprothese, knieprothese, schouderprothese, alsook na osteosynthese ingrepen en na een
polytrauma..

Doelgroep: pa�ënten die nood hebben aan revalida�e na
een recent doorgemaakt hersenletsel zoals een beroerte
(CerebroVasculair Accident of CVA veroorzaakt door een
herseninfarct of bloeding), na een hoofdtrauma tgv ongeval of na een herseningreep.

Doelgroep: pa�ënten na een recente amputa�e van been
of arm.

Doelgroep: pa�ënten met recente aandoeningen van het
ruggenmerg van allerlei aard (trauma, infec�e, overdruk,
...) waardoor verlies van kracht en gevoel en eventueel
con�nen�eproblemen.

Ons revalida�eprogramma omvat een pa�ëntspeciﬁeke en
individueel aangepaste therapie en richt zich op het
herwinnen van spierkracht, mobiliteit, veilig uitvoeren van
transfers en gangrevalida�e om zo de zelfredzaamheid te
op�maliseren. Hierbij wordt er grote aandacht besteed
aan een goede pijnbestrijding, informa�e verstrekking en
adviesverlening.

Ons revalida�eprogramma omvat een pa�ëntspeciﬁek en
individueel oefenprogramma. De therapie richt zich op het
revalideren van bewegingsbeperkingen, gevoelsstoornissen, spraak- en taalstoornissen, cogni�eve en aﬀec�eve
stoornissen.
Het doel is een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid en
zelfstandigheid in het dagelijks leven (ADL) te bereiken.
We besteden aandacht aan ondersteuning en begeleiding
van de revalidant, zijn familie en directe naasten bij het
verwerken van de gevolgen van de aandoening. Begeleiding op sociaal, juridisch, verzekerings- en administra�ef
vlak helpen bij een op�male re-integra�e op het gebied
van wonen, werk, sport en vrije �jd. Hiervoor is een goede
samenwerking met erkende organisa�es zoals o.a. VDAB,
de ziekenhuisschool van De Leerexpert en thuiszorg uitgebouwd.

Ons revalida�eprogramma is erop gericht om, in overleg
met de pa�ënt en een gespecialiseerd team van therapeuten rondom de pa�ënt, een maximaal resultaat te bereiken op vlak van zelfredzaamheid en re-integra�e. Met
aandacht voor de hulpvraag van de pa�ënt zorgen wij voor
een op�male begeleiding doorheen het gehele revalida�etraject, gaande van wondzorg, zelfzorg, pijnbestrijding,
leren omgaan met rolstoel, transfers, opnieuw leren
stappen met prothese, inschakelen van armprothese en/of
hulpmiddelen; tot informa�e, educa�e en advies over
diverse voorzieningen, begeleiding bij de verwerking en
accepta�e van de amputa�e en advies omtrent werkherva�ng en (vrije)�jdsbesteding zoals hobby’s en sport.

Ons revalida�eprogramma is erop gericht om, in overleg
met de pa�ënt en een gespecialiseerd team van therapeuten rondom de pa�ënt, in elk onderdeel van de revalida�e
een maximaal resultaat te bereiken. Naast het nastreven
van maximaal herstel, houden we ook een maximale
zelfredzaamheid en re-integra�e voor ogen door speciﬁeke aandacht voor de pa�ënt op vlak van pijnbeleving,
voorkomen van doorligwonden, incon�nen�ebeleid,
beleid rond spiertonusproblema�ek, hulpmiddelenadvies;
informa�e, educa�e en advies over diverse voorzieningen,
begeleiding bij de verwerking en accepta�e van de eventuele blijvende beperkingen en advies omtrent werkhervat�ng en (vrije)�jdsbesteding zoals hobby’s en sport.

In overleg staan wij ook open voor elke recente aandoening of ingreep waarbij het volgen van een intensief revalida�eprogramma noodzakelijk is. Voor meer informa�e contacteer onze opnameplanners via telefoon 03-210 60 09 of
via e-mail opnameplanning@revarte.be. Voor elke revalidant streven we naar het bereiken van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en een zo op�maal mogelijke sociale en professionele reïntegra�e.

