Libra R&A locatie Blixembosch

Postklinische Dagopvang
en Rustvoorziening

Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch beschikt over
een dagopvang en rustvoorziening voor poliklinische revalidanten.
In deze folder leest u meer over de dagopvang en rustvoorziening,
alsook over de verwijzing die voor beide voorzieningen nodig is.
Dagopvang
De dagopvang bevindt zich in de kliniek en beschikt over
faciliteiten waar poliklinische revalidanten een aantal uren kunnen
verblijven op de dagen dat zij therapie hebben. U kunt hier,
evenals de klinische revalidanten, gebruik maken van de
huiskamer, sanitaire voorzieningen en eventueel een rustruimte
met bed.
De dagopvang is voor revalidanten die vanwege fysieke
problemen ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
Rustvoorziening
De rustvoorziening is een ruimte waar poliklinische revalidanten
zonder direct toezicht kunnen verblijven op de dagen dat zij
therapie hebben. De rustvoorziening beschikt over een zitgedeelte
met relaxstoelen en een rustruimte met bedden. U kunt hier door
middel van een oproepsysteem een beroep doen op de verpleging
van de kliniek.
De rustvoorziening is voor revalidanten die tussen de therapieën
rust of een rustige omgeving nodig hebben.
Verwijzing
De revalidatiearts bepaalt of dagopvang/rustvoorziening voor u
noodzakelijk is en zorgt voor een verwijzing.
Waar?
U vindt de dagopvang in de kliniek, op de bovenverdieping. De
rustvoorziening vindt u in de gang tussen de receptie en de
kliniek. Zie ook de bewegwijzering.
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Verpleegkundige ondersteuning
In de kliniek is altijd verpleging aanwezig, om waar nodig zowel
klinische als poliklinische revalidanten te begeleiden.
Indien u als bezoeker van de dagopvang professionele begeleiding
wenst, kunt u altijd een beroep doen op de verpleegkundigen. Zij
zijn regelmatig in de huiskamer. Ook kunt u naar het kantoor gaan
of via een andere revalidant verpleging inschakelen.
Openingstijden
De dagopvang en de rustvoorziening zijn elke werkdag geopend
van 10.00 tot 16.30 uur. Vanaf de eerste therapie tot aan uw
laatste therapie kunt u hiervan gebruik maken.
Lunch/koffie/thee
Revalidanten in de dagopvang kunnen tussen de middag een
broodmaaltijd gebruiken. Hiervoor heeft u een lunchbon nodig, die
u in het restaurant voor 3 euro kunt kopen. Wij verzoeken u de
lunchtijd (12.00 - 12.45 uur) aan te houden, zodat er ook tijdens
de maaltijd rust is.
Revalidanten in de rustvoorziening kunnen gebruik maken van het
restaurant en de beschikbaar gestelde automaten.
Meer informatie
Voor meer informatie over de dagopvang/rustvoorziening kunt u
contact opnemen met de medewerkers kliniek via telefoonnummer
088 313 2523 / 088 313 2526.
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