
Vestiging van Azora

Antonia    Terborg  Verpleeg- en revalidatiecentrum

Revalidatiedagbehandeling 
Voor algemene revalidatie en specifieke behandelprogramma’s 
gericht op COPD, CVA, de ziekte van Parkinson en hartfalen. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Revalidatiedagbehandeling: 
T 0315-338261 of revalidatiedagbehandeling@azora.nl
Indicatie aanvragen: clientadviseurs@azora.nl

Voor wie is de revalidatie dagbehandeling?
Op de revalidatiedagbehandeling, in samenwerking met het 
activiteitencentrum van Verpleeg- en revalidatiecentrum 
Antonia, kunt u deelnemen aan speciale kortdurende 
programma’s gericht op:
• het verbeteren van het lichamelijk functioneren;
• het vitaal blijven en deelnemen aan het dagelijks leven;

Woont u zelfstandig thuis en heeft u te maken met 
COPD, CVA, de ziekte van Parkinson, hartfalen óf een 
andere aandoening zoals een gebroken heup of een 
nieuwe knie dan kunt u terecht bij de revalidatie-
dagbehandeling van Verpleeg- en revalidatiecentrum 
Antonia in Terborg. Zij bieden specifieke behandel-
programma’s en ondersteuning gericht op uw 
mogelijkheden, wensen en behoeften.
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1.) week 1 - 2: screenings/onderzoekfase 2.) week 3 - 10: behandelfase 3.) week 10 - 12: afrondingsfase

bezoeken van een vereniging, activiteitencentrum of dagverzorging 
voor een aantal dagdelen per week. Uiteraard is het ook mogelijk 
poliklinisch een vervolg aan de behandeling te geven. Dit staat los van 
het behandelprogramma.

Er is een indicatie nodig voor deelname
Om deel te nemen aan de dagbehandeling is een indicatie nodig. 
Deze indicatie kan aangevraagd worden door uw verwijzer, 
bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Deze verwijzer kan contact 
opnemen met de cliëntadviseur van Azora die een passende indicatie 
regelt. Aanmelding: clientadviseurs@azora.nl

Uw naaste omgeving wordt betrokken bij het behandel-
programma

Uw partner, kinderen en/of mantelzorger worden nauw betrokken bij 
het behandelprogramma. Dit zorgt ervoor dat uw naaste omgeving op 
de hoogte blijft van uw behaalde resultaten en dat u het aangeleerde 
in de thuissituatie kunt toepassen. Zes weken nadat u de behandeling 
hebt afgerond nemen wij contact met u op om te vragen of u 
tevreden bent met de resultaten. 

Hoe ziet het behandeltraject eruit? 
Het programma heeft een duur van 12 weken bestaande uit 3 fasen. Dit 
om een juiste behandeling te geven en de gestelde resultaten te 
bereiken.
Fase 1: screening en onderzoek (week 1 en 2)
Het behandelteam maakt kennis met u en onderzoekt wat ze voor u 
kunnen betekenen. Daarna wordt er een behandelvoorstel aan u 
voorgelegd en wordt er in overleg met u een individueel 
behandelprogramma vastgesteld. De specialist ouderengeneeskunde 
informeert uw huisarts of specialist gedurende het trajekt.
Fase 2: behandeling (week 3 t/m 10)
Tijdens deze fase volgt u de behandelingen zoals deze zijn afgesproken 
in uw persoonlijk behandelprogramma. Dit programma krijgt u ook mee 
naar huis.
Fase 3: afronding (week 10 t/m 12)
Vanaf week 10  ligt het accent voornamelijk op het vervolgtraject thuis. 
Als blijkt dat na het behandelprogramma nog ondersteuning nodig is, 
dan wordt er passende nazorg geregeld. Nazorg kan bestaan uit het 

Voor wie is de revalidatie dagbehandeling?
Op de revalidatiedagbehandeling, in samenwerking met het 
activiteitencentrum van Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia, kunt 
u deelnemen aan speciale kortdurende programma’s gericht op:
• het verbeteren van het lichamelijk functioneren;
• het vitaal blijven en deelnemen aan het dagelijks leven;
• de regie over het eigen leven houden en behouden.
Tijdens uw deelname aan de dagbehandeling staan uw doelen 
centraal, waarbij de behandelaars u zo goed mogelijk ondersteunen. 

Wie zijn de behandelaars?
Het behandelteam bestaat uit verschillende behandelaars onder 
leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Elke behandelaar 
brengt zijn specifieke kennis en ervaring in tijdens de 
revalidatieperiode om een voor u zo goed mogelijk resultaat te 
bereiken. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen de volgende 
behandelaars deelnemen: fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, 
psycholoog, diëtist, activiteitenbegeleider en verzorgende. 


