
“Omdat wij u
het goede wensen”





Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. 
Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop 
voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een 
(heup)operatie of een beroerte krijgt u in 
Reactiveringscentrum Klimop behandeling 
en begeleiding. Met als doel dat u, binnen 
uw mogelijkheden, weer kunt terug keren naar 
uw eigen woonomgeving. 

Reactiveringscentrum Klimop is onderdeel van 
Zorggroep Noordwest-Veluwe, een protestants-
christelijke stichting voor wonen, zorg en wel-
zijn. Reactiveringscentrum Klimop is een joint 
venture met Ziekenhuis St Jansdal.

“Omdat wij u
het goede wensen”



Diagnosebehandelcombinatie 
In het ziekenhuis bent u bezocht door de 
specialist ouderengeneeskunde. Deze 
specialist heeft beoordeeld dat u volgens 
wet- en regelgeving in aanmerking komt  
voor een Diagnosebehandelcombinatie 
(DBC) voor geriatrische revalidatiezorg, 
deze wordt vanuit de Zorgverzekerings-
wet (Zvw) gefi nancieerd. De specialist 
ouderen geneeskunde heeft ingeschat 
welke periode u kunt revalideren om 
vervolgens terug te kunnen keren naar uw 
eigen woonomgeving. De periode van 
opnamedatum tot en met ontslagdatum is 
de periode van revalidatiezorg die plaats-
vindt bij Reactiveringscentrum Klimop. 
Kunt u eerder naar huis, dan informeren 
wij u hierover.  

Reactiveren
Reactiveren is een proces dat veel 
inspanning vergt. Het betekent thera-
pieën volgen. Bewegingstherapie, spier-
versterkende therapie, het weer opnieuw 
aanleren van dagelijkse handelingen als 
wassen, aankleden, koffi e zetten, koken 
en strijken. Reactiveren is een proces dat 
continue plaatsvindt: 24 uur per dag, 
7 dagen in de week. Intensieve behande-
ling en begeleiding zijn de rode draad 

gedurende een van te voren afgesproken 
reactiveringsperiode. Samen met u probe-
ren wij er het maximale uit te halen. Dat 
betekent samen met de professionals uit 
ons team gemotiveerd aan de slag gaan. 
Uw motivatie en inspanning zijn van groot 
belang bij de behandeling en begeleiding 
en het behalen van uw revalidatiedoelen. 

Multidisciplinair behandelteam
Onder leiding van een specialist ouderen-
geneeskunde werkt een multidisciplinair 
behandelteam samen met u aan uw 
doelen. Tijdens de reactivering in Klimop 
kunt u te maken krijgen met de fysio-
therapeut, de logopedist, de ergo-
therapeut, de diëtist, de psycholoog, 
de activiteiten therapeut en de geestelijk 
verzorger. Afhankelijk van uw revalidatie-
doelen zullen zij bij uw revalidatieproces 
betrokken zijn. Daarnaast staat het team 
van verpleegkundigen, verzorgenden, 
helpenden, afdelings- en voedings-
assistenten u waar nodig bij. Al deze 
professionals staan klaar om samen met 
u te werken aan het doel u weer zo goed 
mogelijk zelfstandig te laten functioneren. 
Zodat u met maximale mogelijkheden 
terug naar huis kunt gaan. 







Zorgpad en revalidatie zorgplan
Voordat de behandeling begint, stel-
len wij een zorgpad vast. Hierin staat 
van week tot week beschreven wat het 
behandelteam gaat doen om terugkeer 
naar huis te kunnen bereiken. Afhankelijk 
daarvan stellen wij een revalidatieplan 
op. Hierin nemen wij op welke doelen u 
tijdens uw verblijf in Reactiveringscentrum 
Klimop zou willen halen. Samen met u 
kijken we wat haalbaar is. Na een uit-
gebreid onderzoek door de arts wordt 
bepaald welke zorg nodig is en hoe we 
die zorg optimaal kunnen verlenen. Deze 
gegevens leggen wij vast in uw zorg-
dossier. De specialist ouderengenees-
kunde bespreekt uw vorderingen met u 
en desgewenst uw contactpersoon tijdens 
een voortgangsgesprek. Dit gesprek 
vindt eens in de drie of vier weken plaats, 
afhankelijk van de duur van uw opname-
periode. 

Duur van opname 
De periode waarin de behandeling zal 
plaatsvinden, stellen we tijdens het 
opnamegesprek vast. U krijgt dus direct 
een ‘ontslagdatum’ te horen. Soms is het, 
bij opname nog niet mogelijk de duur van 
de behandelingsperiode al in te schatten. 
Dan zal tijdens de opnameperiode een 
‘ontslagdatum’ worden bepaald. 

Verblijf
In Reactiveringscentrum Klimop verblijft 
u tijdens een vooraf afgesproken 
periode. Het volgens wet- en regelgeving 
beschreven uitgangspunt van geriatrische 
revalidatiezorg is terugkeer naar huis. Het 
is dus belangrijk dat u uw woonruimte 
aanhoudt. Tijdens uw verblijf krijgt u een 
eenpersoonskamer toegewezen, gelegen 
op de derde of vierde verdieping van het 
centrum. De schoonmaak van de kamer 
wordt verzorgd. De kamer is voorzien van 
een eigen wc/douche, radio, koelkast, 
tafel en fauteuil. Elke kamer beschikt over 
een eigen telefoon. Deze kunt u tegen 
een gering bedrag per dag laten aanslui-
ten bij de receptie van Klimop. Overige 
informatie die belangrijk is tijdens uw 
opname krijgt u uitgereikt bij het opna-
megesprek. Het is van belang dat u deze 
informatie goed doorneemt.  

Ontmoetingsruimte
De behandeling en begeleiding die u 
krijgt, is intensief. Overdag verblijft u in 
de ontmoetingsruimte op de tweede 
etage. De maaltijden en zoveel mogelijk 
de koffi emomenten vinden plaats in de 
ontmoetingsruimte. Op de tweede etage 
bevinden zich ook de kantoren, de recep-
tie en de verschillende therapieruimtes. 
In de ontmoetingsruimte doet u naast de 
therapie zoveel mogelijk zelf, zoals koffi e 
pakken, de maaltijd halen, afwassen en 
opruimen. De lichamelijke verzorging is 
onderdeel van de therapie. 



Na einde behandeling
Veelal lukt het om binnen de afgespro-
ken reactiveringsperiode de behandeling 
positief af te ronden. Dit betekent niet 
dat u geen beperkingen meer ondervindt, 
maar wel dat u weer in uw eigen woon-
omgeving of bij familie (thuis) kunt wonen. 
Soms is aanvullende therapie nodig, die 
we onder andere in Reactiveringscentrum 
Klimop bieden, of zijn er aanpassingen 
in uw woonomgeving nodig. Wij infor-
meren u uitgebreid over bijvoorbeeld de 
aanvraagprocedures van de benodigde 
hulpmiddelen. Veelal heeft u na ontslag 
ondersteuning nodig van de thuiszorg. 
Ook dit bieden wij aan via onze thuiszorg-
organisatie. De verpleging bespreekt met 
u wat er nodig is aan zorg in de thuis-
situatie en de casemanager van Klimop 
regelt dit voor u.  

Bezoektijden
Dagelijks van 14.30 tot 16.30 uur en van 
19.00 tot 21.00 uur.

We weten dat het belangrijk is dat u 
bezoek kunt ontvangen, maar uw herstel 
staat voorop. Dat betekent dat er ook 
tijdens bezoekuren (ook in het weekend) 
therapie kan plaatsvinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DDe heer Vlietstra (74) wilde 

graag naar huis, maar zag er 

toch enigszins tegenop. Dit 

bleek onnodig: “In Klimop 

is Thuiszorg via Zorggroep 

Noordwest-Veluwe voor mij 

geregeld. Ik heb nu persoonsalarmering, hulp in 

de huishouding en er komt dagelijks een verpleeg-

kundige aan huis. Ik kan nog steeds niet alles zelf, 

maar ik ben op de goede weg. De mensen van 

Thuiszorg Zorggroep Noordwest-Veluwe kennen mijn 

situatie en dat geeft een gerust gevoel”, volgens de 

heer Vlietstra.  



H

MMevrouw Erdtsieck (86) 

geeft de behandelaren van 

Klimop een 10: “Ze hebben 

een geweldig luisterend oor 

en zijn erg bemoedigend.”

“Het gaat hier bijzonder goed met 

mij, ik ga snel vooruit. Ik zie dit ook 

bij anderen. De mensen die er bij 

aanvang minder goed aan toe 

waren, blijken na een week of 

twee al vooruitgang te hebben 

geboekt”, aldus mevrouw de Roo-de Graaff (79). 





Reactiveringscentrum Klimop
Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk
Telefoon: (0341) 77 26 00
E-mail: info.klimop@znwv.nl

www.klimopreactivering.nl

Reactiveringscentrum Klimop B.V. is een joint venture van 
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en Ziekenhuis St Jansdal.

Vo
rm

ge
vi

ng
: F

en
nA

rt
 R

ec
la

m
e 

– 
M

ar
ke

ti
ng

 B
.V

 - 
ju

li 
20

13

“Omdat wij u
het goede wensen”


