
Revalidatie/tijdelijk verblijf 



Revalidatiezorg en tijdelijk verblijf 
U kunt bij Kennemerhart revalideren of tijdelijk verblijven na een 
ziekenhuisopname of vanuit de thuissituatie. Vaak is na een verblijf 
in het ziekenhuis, waar u bijvoorbeeld een heup- of knie operatie 
heeft (moeten) ondergaan, nog intensieve revalidatie noodzakelijk. 
Die kan niet altijd thuis plaatsvinden. In dat geval kunt u rekenen 
op de gespecialiseerde revalidatiezorg van Kennemerhart. U kunt 
erop vertrouwen dat we samen mét u en voor u alles in het werk 
stellen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer naar huis 
kunt. Ook als u thuis woont kan het voorkomen dat u tijdelijk niet 
voor uzelf kunt zorgen, maar ziekenhuisopname niet nodig is. In dat 
geval kunt u ook bij Kennemerhart terecht voor (herstel)zorg.

Revalideren in een fijne omgeving
Bij Kennemerhart begrijpen we wat het voor u betekent om 
tijdelijk niet thuis te kunnen zijn. Daarom nemen we de tijd voor 
u. U verblijft in één van de zorglocaties van Kennemerhart waar 
revalidatiezorg wordt geboden. In een fijne sfeer waar u zich 

prettig en op uw gemak voelt, werkt 
u samen met ons aan uw herstel. Alle 
activiteiten en rustmomenten staan 
in het teken van uw revalidatie. De 
intensiteit van de behandeling en 
het dagprogramma passen bij uw 
specifieke zorgvraag, motivatie en 
belastbaarheid.

Behandelplan
Bij de start van de revalidatie en van uw verblijf wordt 
gekeken naar de ingeschatte revalidatieduur. Aan de hand 
hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Daarin staan de 
doelen beschreven. Uiteraard staan uw zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid voorop. Daarnaast kijken we samen naar uw 
specifieke bezigheden en zetten we alle mogelijkheden in voor 
een voorspoedig herstel. 

‘In een fijne sfeer (met 
ruimte voor privacy) waar u 

zich prettig en op uw gemak 
voelt, werkt u samen met 

ons aan uw herstel’



Verblijf
Afhankelijk van de locatie waar u revalideert, verblijft u in 
een eigen of gedeelde slaapkamer met gedeelde faciliteiten. 

Natuurlijk betrekken we 
uw partner en/of familie 
zoveel mogelijk bij het 
revalidatieproces. Op 
die manier bereiden 
we gezamenlijk uw 
terugkeer naar huis voor. 

Waar? 
Kennemerhart heeft drie locaties waar u kunt revalideren. In 
Haarlem-Noord is dat woonzorgcentrum Schoterhof, in Haarlem-
Centrum de Janskliniek en in Zandvoort afdeling de Zandhoeve 
in woonzorgcentrum Huis in de Duinen. Op onze website kunt u 
meer lezen over de locaties.

Welke soorten revalidatie?
Kennemerhart biedt alle vormen van revalidatie. Daarnaast zijn 
de teams van de verschillende locaties gespecialiseerd in diverse 
soorten revalidatie. Voor de specialisaties van de teams verwijzen 
we u naar de informatie op onze website.

‘Het team van Kennemerhart staat voor 
u klaar en stemt de revalidatie af op úw 

situatie en doelen’



KENNEMERHART.NL

Revalidatie Kennemerhart
Ridderstraat 32
2011 RS  Haarlem
Telefoon: 088 0 404 102
e-mail: aanmeldpuntrevalidatie@kennemerhart.nl

Vergoeding en indicatie
Wilt u meer weten over vergoeding en indicatie? Kijkt u dan 
op www.kennemerhart.nl

Kennemerhart biedt vanuit tien locaties in 
Kennemerland zorg aan mensen die ouder worden en 
ouder zijn. Cliënten én hun naasten kunnen rekenen 
op professionele, betrokken ondersteuning in de 
thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één van 
de woonzorgcentra of in de behandelcentra. Onze 
kernwaarden: persoonlijk en op maat, met aandacht 
en in samenspraak én sociaal betrokken. Zorg die 
draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!


