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RevArte revalidatieziekenhuis
Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem
tel: 03/210.60.11
fax:03/210.60.65
e-mail:
jongerevalidanten@revarte.be
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R E VALIDATIE J O N G VO LWA SS EN EN
Wie zijn wij ?

Revalidatieprogramma

Het Revalidatieziekenhuis RevArte richt zich op de
revalidatie van recent verworven fysieke en/of
cognitieve stoornissen. Naast de revalidatie voor
volwassenen heeft RevArte een specifiek Centrum voor
jonge revalidanten, Herbosch-Ceurremans.

Wij bieden een gespecialiseerd locomotorisch en neurologisch
revalidatieprogramma aan met uitgewerkte klinische zorgpaden.

Missie
Wij bieden een kwaliteitsvol revalidatieprogramma
aan en volgen daarbij nieuwe wetenschappelijke
ontwikkelingen. De doelstelling is een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid van de persoon
te bereiken, zowel op sociaal als op professioneel
vlak, met aandacht voor ieders individueel traject.

Gespecialiseerd team
Een gespecialiseerd multidisciplinair team, samengesteld
uit een kerngroep van: artsen-specialisten, verpleegen zorgkundigen, neuropsychologen, kinesitherapeuten,
sport- en bewegingstherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten, maatschappelijk werkers en klinisch
psychologen, werkt samen om de revalidatiedoelstellingen
van de jonge revalidant te realiseren.

Interne communicatie en samenwerking
Onze intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines is gebaseerd op een goede
communicatie zowel tussen medewerkers en revalidanten (en hun omgeving) als tussen medewerkers
onderling. Deze communicatie wordt gegarandeerd
door regelmatig en gestructureerd overleg. Elke jonge
revalidant heeft daarom ook een persoonlijke
begeleider.

Binnen dit revalidatieprogramma is er ook aandacht voor:

•

het zelfstandig functioneren op vlak van de activiteiten van het
dagelijks leven (ADL)

•

de ondersteuning van de jonge revalidant en zijn belangrijke naasten in het verwerken van de traumatische
gebeurtenis

•

begeleiding op sociaal vlak en op vlak van verzekering, justitie
en sociaal-fiscale administratie

•

optimale re-integratie op het gebied van wonen, werk,
onderwijs, vrije tijd en mobiliteit. Dit in nauwe samenwerking met hierin erkende organisaties bijv. de VDAB,
sportorganisaties zoals To Walk Again, de ziekenhuisschool De Leerexpert, … Door onze recente erkenning als
vestigingsplaats van de ziekenhuisschool komen 2 vaste leerkrachten individueel les geven in het ziekenhuis.

•

sport- en ontspanningsactiviteiten bijv.. zwemmen, fietsen,
filmavond, quiz, …

Infrastructuur
De jonge revalidanten verblijven in een gebouw dat qua inrichting
en interieur aangepast is aan de leefomgeving van deze doelgroep.
Er is een ontspanningsruimte met multimediahoek (wifi, Wii, spelconsoles waarbij aansluiting op kamer mogelijk is …), een eigen
eetzaal met gezamenlijk terras, een zithoek met tv, …
Iedereen beschikt over een kamer met een individueel terras.

Doelgroep Jonge Revalidanten
Wij richten ons naar elke jongvolwassene (tussen 16
en 30 jaar) die intensieve multidisciplinaire revalidatie
nodig heeft. Dit kan zijn als gevolg van een ongeval
(verkeers-, recreatie, sport- of arbeidsongeval), een
aandoening van het zenuwstelsel zoals een beroerte
(hersenbloeding, herseninfarct), een aandoening aan
de ruggengraat; m.a.w. elk recent letsel of ingreep waarvoor het volgen van een revalidatieprogramma noodzakelijk
is.

RevArte
kunde en kunst
van het
revalideren

