
Revalideren na een beroerte is een 
intensief proces. Dat doet u dan ook 
samen met mensen die – net als u 
– revalideren, gespecialiseerde 
therapeuten, professionele zorg-
medewerkers en mensen uit uw 
omgeving. Samen met uw 
therapeut(en) maakt u een zorg-
leefplan met uw persoonlijke 
revalidatiedoelen. Tijdens uw ver-
blijf gaat u daarmee onder be-
geleiding en zelfstandig aan de 
slag. 

Begeleiding en behandeling
Omdat de gevolgen van een 
beroerte zeer verschillend zijn, 
vindt u bij Rivas alle expertise op 
het gebied van CVA-revalidatie op 
de locatie. Afhankelijk van uw 
revalidatiedoelen, krijgt u 
begeleiding van onder andere de 
fysiotherapeut, ergotherapeut, 
logopedist en diëtist.
Samen met uw therapeut maakt u 
afspraken over de begeleiding, de 
behandelingen (therapie) en tijd-
stippen. Centraal hierbij staat de 
wens om weer zelfstandig dingen 
te kunnen doen en te wonen. Daar-
om werkt u tijdens uw verblijf ook 
aan het (weer) aanleren van bepaal-

de handelingen: naar het toilet 
gaan, wassen en aankleden, koffie 
zetten, in/uit de auto stappen en 
de tafel dekken en afruimen. Dat 
noemen we functionele therapie. 
Alles staat in het teken van het 
‘weer kunnen’. Ook buiten uw 
oefensessies. 

De therapeuten en zorgmede-
werkers werken niet alleen met ú 
samen, maar ook met de mensen 
uit uw omgeving. Hun betrokken-
heid kan ervoor zorgen dat u beter
herstelt en helpen bij een soepele 
terugkeer naar uw woonomgeving. 
Daarnaast leren de mensen uit uw 
omgeving hoe ze u kunnen onder-
steunen bij bepaalde handelingen. 

Naar huis
Uw persoonlijke revalidatiepro-
gramma is meestal gericht op het 
zo spoedig mogelijk terug kunnen 
keren naar uw eigen woon-
omgeving. Doorgaans verblijft u 
dan ook maximaal drie maanden 
bij Rivas om te revalideren. Duurt 
uw revalidatie langer dan gepland? 
Dan kijkt u met de therapeut/
zorgmedewerkers naar een andere 
oplossing. Mocht u eerder uw 

revalidatiedoelen hebben bereikt, 
dan rondt u uw revalidatietraject 
eerder af. Indien nodig regelt Rivas 
voor u de zorg, behandeling en/of 
aanpassingen bij u thuis.

Rivas Zorglijn 0900-8440 
www.rivas.nl

 

Een beroerte (CVA) kan zichtbare en 
onzichtbare veranderingen met zich 
meebrengen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van beweging, spraak, denken 
of gedrag. Met revalidatie probeert u 
deze gevolgen tot een minimum te 
beperken. Bij Rivas Zorggroep krijgt 
u in Waerthove (Sliedrecht) en 
Lingesteyn (Leerdam) de juiste 
begeleiding van medewerkers met 
een expertise in CVA-revalidatie: 
allemaal op uw revalidatielocatie. 

Revalideren na een 
beroerte (CVA)

Gemak en luxe

Voor meer informatie over 
revalideren bij Rivas en het 
maken van een afspraak 
voor een bezichtiging in 
Waerthove (Sliedrecht) of 
Lingesteyn (Leerdam) 
neemt u contact op met 
een van onze cliëntadvi-
seurs zorg via Rivas Zorglijn 
0900-8440.

Meer informatie



Rivas-locaties: 
revalideren na een beroerte (CVA)
Omdat de gevolgen van een beroerte zeer verschillend zijn, is het belangrijk dat u op uw locatie de 
juiste begeleiding krijgt. Rivas heeft haar expertise op het gebied van CVA-revalidatie gebundeld in 
Waerthove (Sliedrecht) en Lingesteyn (Leerdam). 

Aan de rand van het centrum van Sliedrecht vindt u 
Waerthove. Hier beschikt u tijdens uw verblijf veelal 
een eigen kamer en kunt u daarnaast gebruikmaken 
van de vele faciliteiten die Waerthove biedt: 
restaurant, huiskamer, activiteiten en het wellness-
plein met muziek- en aromatherapie. Tijdens uw 
revalidatie hebben u en uw familie gemakkelijk 
toegang tot de kennis en begeleiding van de diverse 
zorgprofessionals. Maar ook het contact met de 
andere mensen die revalideren na een CVA helpt. 
Daarom sluit u met een smakelijke maaltijd in het 
restaurant samen de dag af. 

Contactgegevens
Verpleeghuis Waerthove   
Kerkbuurt 200
3361 BM Sliedrecht
Rivas Zorglijn 0900-8440

Bereikbaarheid
Verpleeghuis Waerthove is goed bereikbaar 
met de auto (gratis parkeren) en bus (halte ‘Kerk’ 
op ca. 100 meter).

Zo thuis als mogelijk. Dat is het uitgangspunt voor alle 
bewoners en gasten van Lingesteyn in Leerdam. Dat 
ervaart u bijvoorbeeld in de oefenhuiskamer waar uw 
thuissituatie zo goed als mogelijk wordt nagebootst. 
Zo combineren we therapie waar mogelijk met 
alledaagse handelingen. Naast alle kennis en be-
geleiding op het gebied van revalidatie vindt u bij 
Lingesteyn ook de Lingepolikliniek. Een bezoek aan de 
polikliniek, het lab of de röntgenafdeling is dus snel 
gemaakt. In Lingesteyn heeft u doorgaans uw eigen 
kamer en vindt u volop faciliteiten voor een prettig 
verblijf: restaurant, kapper, pedicure, therapeutisch 
tekenen en nog veel meer aanvullende zorg. 

Contactgegevens
Verpleeghuis Lingesteyn
Lingesteynplantsoen 20
4141 GH Leerdam
Rivas Zorglijn 0900-8440

Bereikbaarheid
Verpleeghuis Lingesteyn is goed bereikbaar met de 
auto (gratis parkeren), bus (halte ‘Lingepolikliniek’ op 
ca. 100 meter) en buurtbus. Vanaf het parkeerterrein 
kunt u met de Lingeshuttle meerijden naar de ingang.

Rivas Zorglijn 0900-8440 
www.rivas.nl
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Waerthove Lingesteyn


