
Kortdurend 
revalideren

Revalidatie & Herstel

Zoveel mogelijk zelf, 
maar nooit alleen



Na een ziekenhuisopname voor bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie, 

ongeluk of beroerte wilt u het liefst zo snel mogelijk zelfstandig 

terugkeren naar uw vertrouwde omgeving. Dit is helaas niet altijd direct 

mogelijk. De specialist kan u dan adviseren om eerst te revalideren. En 

goed revalideren vraagt echte aandacht.

Samen werken aan uw herstel

Bij Livio krijgt u deze aandacht. 

Onze Revalidatie & Herstel locaties 

in Enschede en Haaksbergen zijn 

speciaal ingericht voor revalidatie 

en herstel voor ouderen (ook wel 

geriatrische revalidatie genoemd). 

Met een team van betrokken en 

deskundige professionals staan wij 

voor u klaar. Samen met u doen wij 

er alles aan om u zo snel mogelijk 

zelfstandig en veilig terug te laten 

keren naar de thuissituatie. 

 

Revalideren is hard werken. 

Gedurende uw verblijf zult u 

actief werken aan het herstel. U 

krijgt individuele therapie, traint 

soms in groepsverband én oefent 

zelfstandig om uw revalidatie 

te bevorderen. We zeggen ook 

wel: alles is revalidatie. Ook 

momenten als douchen, aankleden, 

koffie pakken of tijdens andere 

dagelijkse activiteiten revalideert 

u. Maar revalidatie blijft maatwerk. 

Wij kijken naar uw persoonlijke 

situatie. Het kan dus zijn dat u wel 

zelfstandig uw koffie pakt, maar 

een andere revalidant hier nog bij 

geholpen wordt.



“   Revalideren is  
hard werken”



Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen

Ons professionele team staat voor u klaar

Bij Livio werken we vanuit de 

overtuiging: Zoveel mogelijk zelf, 

maar nooit alleen. U werkt actief 

aan uw herstel en wij helpen u daar 

graag bij. Zo stellen wij samen met 

u een persoonlijk behandelplan 

op waarin we bekijken wat u 

belangrijk vindt en wat haalbaar 

is binnen het revalidatietraject. 

Ook uw naasten betrekken wij hier 

graag bij. Zo weten ook zij wat uw 

revalidatiedoelen en bijbehorende 

oefenactiviteiten zijn en kan er waar 

nodig ondersteund worden. Mocht 

na uw revalidatie blijken dat u niet 

voldoende hersteld bent om terug 

te keren naar de thuissituatie dan 

bekijken we uiteraard samen met u 

de mogelijkheden. 

Om uw persoonlijke 

revalidatiedoelen te kunnen behalen 

staat er een team van professionals 

voor u klaar. Ons team bestaat uit 

verpleegkundigen, verzorgenden, 

Specialist Ouderengeneeskunde, 

verpleegkundig specialist, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

logopedisten, diëtisten, psycholoog, 

praktijkondersteuner, geestelijk 

verzorger en cliëntadviseur. Zij 

werken intensief samen om uw 

zelfredzaamheid te vergroten en 

zullen er alles aan doen om uw 

revalidatie zo goed mogelijk te 

laten verlopen. Onze Specialist 

Ouderengeneeskunde en 

verpleegkundig specialist nemen 

ook de medische zorg over tijdens 

uw revalidatie.  

 

Revalideren is niet alleen fysiek  

Revalideren is niet alleen een fysiek 

traject. Vaak maakt u iets ingrijpends 

mee zoals een operatie of een 

beroerte. Dit kan ook op mentaal 

gebied wat met u doen. Onze 

professionals kunnen u hier ook in 

begeleiden.



Uw verblijf  

Onze Revalidatie & Herstel locaties bevinden zich in Enschede en 

Haaksbergen. Naast uw kamer is er een gezamenlijke huiskamer waar u met 

andere revalidanten samen koffie kunt drinken of een maaltijd eten. Tijdens 

uw verblijf is bezoek uiteraard welkom. Indien gewenst mag uw bezoek ook 

mee naar de therapie.  

Wilt u meer weten over uw verblijf in Enschede of Haaksbergen?  

Kijk dan op livio.nl/revalidatie-herstel.  



Na uw revalidatie  

Uw verblijf op de Revalidatie & 

Herstel afdeling bij Livio is altijd 

van tijdelijke aard. De behandelaar 

bespreekt met u wat er nodig is om terug 

te kunnen keren naar de thuissituatie. 

Zo wordt op basis van foto’s of een 

huisbezoek bepaalt of er nog aanpassingen 

in huis nodig zijn. Indien nodig kan de 

behandeling thuis worden 

voortgezet. 



Revalidatiezorg en uw verzekering 

De kosten voor het verblijf en de zorg voor revalideren worden 

vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet via uw zorgverzekeraar. 

Wel kan het zijn dat u uw eigen risico moet betalen. Informeer bij 

uw zorgverzekeraar hoe dit geregeld is of vraag het gerust aan onze 

cliëntadviseurs via 0900-9200.

Waar bevindt de Revalidatie & Herstel locatie zich?  

Onze Revalidatie&Herstel locaties bevinden zich in Enschede en 

Haaksbergen. 

 

Enschede 

De Revalidatie & Herstel locatie in Enschede is onderdeel van Livio 

locatie De Cromhoff aan de Bleekhofstraat 300, 7543 EC in Enschede. 

Via de hoofdingang van De Cromhoff komt u binnen. U gaat vervolgens 

rechtsaf richting de ZorgBoulevard. Eenmaal aangekomen bij de 

ZorgBoulevard vindt u de Revalidatie & Herstel locatie aan uw 

linkerzijde. 

Haaksbergen 

In Haakbergen bevindt onze Revalidatie & Herstel locatie zich in het 

Wiedenbroek aan de Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT Haaksbergen.



Meer informatie

0900-9200

kijk op livio.nl/revalidatie

Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een 

groot goed. Ook als er zorg nodig is. 

Iedereen verdient het om zo lang mogelijk 

zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf, 

met eigen verantwoordelijkheid keuzes 

te maken die passen bij uw leven. Daar 

helpen wij graag bij, want bij ons geldt:

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.
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