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Pieter van Foreest biedt op twee 
locaties revalidatie aan

Revalidatie en Herstel
Beukenlaan 4
2612 VC Delft

Reinier de Graaf Gasthuis
Revalidatie afdeling
Reinier de Graafweg 3
2625 AD Delft

Voor revalidatie aan huis kunt u gebruik 
maken van de diensten en behandelingen 
van Pieter’s Behandel Praktijk. 
Voor informatie hierover kunt u terecht 
bij de Cliëntenservice van Pieter van 
Foreest of ga naar de website
www.pietersbehandelpraktijk.nl
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Revalidatie en Herstel
Samen werken aan uw herstel

Pieter van Foreest
Postbus 118 2600 AC Delft
info@pietervanforeest.nl
www.pietervanforeest.nl



Soms loopt het leven anders dan verwacht. 
Bezigheden die automatisch gingen, 
zijn nu niet meer zo vanzelfsprekend. 
Door een operatie, ongeval of ziekte 
ondervindt u beperkingen en heeft u 
revalidatie nodig. Het doel van revalidatie 
is om zo zelfstandig mogelijk te leven 
ondanks (blijvend) lichamelijk letsel of een 
beperking. Bij Pieter van Foreest kunt u 
onder begeleiding van een gespecialiseerd 
behandelteam werken aan uw herstel. 
Uw revalidatie is erop gericht dat u 
zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt 
functioneren en terug kunt keren naar uw 
eigen woonomgeving. Wij ondersteunen en 
stimuleren u daarbij.

Revalideren in een stimulerende 
omgeving
U zal uw revalidatie starten op een van 
onze revalidatie locaties. U kunt terecht 
op onze locatie aan de Beukenlaan in 
Delft of op de revalidatie afdeling in het 
Reinier de Graaf Gasthuis. Op deze locaties 
kunt u meestal enkele weken tot enkele 
maanden werken aan uw persoonlijke 
revalidatiedoelen. In beide locaties is sprake 
van een therapeutisch klimaat zodat u 
gestimuleerd wordt om te werken aan uw 
herstel. U krijgt een persoonlijke cliënt-
agenda met daarin al uw behandelingen. 
Familie of mantelzorger is welkom om 
een of meerdere behandelingen bij te 
wonen. Het proces wordt versneld als u 
het geleerde zelf oefent in de dagelijkse 
praktijk. U zult oefeningen krijgen van de 

fysiotherapeut of ergotherapeut die u zelf, 
eventueel samen met familie, kan oefenen 
buiten de oefenmomenten om. Ook kunt 
u dagelijkse vaardigheden oefenen met de 
verzorgenden en verpleegkundigen.
Zij zullen u dan ook zoveel mogelijk 
begeleiden met “de handen op de rug”.

Het revalidatiedoel
Bij opname op de revalidatie locatie 
wordt besproken welke doelen u wilt 
bereiken. Aan de hand daarvan stelt 
het behandelteam in overleg met u een 
behandelplan op en zal een inschatting 
gemaakt worden van de te verwachte 
ontslagdatum. Een revalidatietraject ziet er 
voor iedereen anders uit maar bevat zowel 
individuele als groepstherapieën. 

Het Behandelteam
Het behandelteam bestaat uit een 
arts, verpleegkundige, verzorgende, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, en als nodig 
ook een psycholoog, maatschappelijk 
werkende, logopedist en diëtist. 
Samen met dit team werkt u aan uw 
herstel volgens een op u afgestemd 
revalidatieplan. Uitgangspunt van dit plan 
zijn uw revalidatiedoelen.

Thuis verder revalideren
Zodra uw situatie het toelaat kan in 
overleg met u de revalidatie vanuit huis 
gecontinueerd worden.  Behandelaren 
komen bij u thuis of u komt naar één van 
de revalidatie locaties om daar te werken 

aan uw uiteindelijke revalidatiedoelen.
De ergotherapeut kan adviezen 
geven over eventuele aanpassingen en 
hulpmiddelen voor thuis. Als dit nodig is 
kunnen wij ook Zorg Thuis, alarmering, 
maaltijden of andere diensten aan huis 
voor u regelen. 

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder 
nog vragen? Wilt u meer informatie over 
hulpmiddelen en voorzieningen aan huis? 
Heeft u vragen over de vergoedingen en 
de kosten? Voor deze en vele andere
vragen kunt u terecht bij Cliëntenservice 
van Pieter van Foreest. U kunt contact 
opnemen met de medewerkers van 
Cliëntenservice via het telefoonnummer 
015-5155000 of mail naar 
cliëntenservice@pietervanforeest.nl.  


