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Soms loopt het leven anders dan verwacht. Dan zijn dingen die voor een ander de 
gewoonste zaak van de wereld zijn, niet vanzelfsprekend. Door een ziekte, ongeval, 
operatie of aangeboren aandoening kunnen mensen tijdelijk of permanent te maken 
krijgen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking.

Libra biedt deze kinderen, jongeren en volwassenen de best mogelijke zorg binnen een 
naadloos aaneengesloten zorgcircuit. In samenspraak met de klant en zijn omgeving 
dragen wij met onze deskundigheid bij aan een optimale kwaliteit van leven. Ons aanbod 
heeft tot doel zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en zo zelf-
standig mogelijk kunnen functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Dat 
noemen wij een mensgerichte visie.

Meer dan zorg
Onze mensgerichte visie op zorg is gebaseerd op Planetree, een innovatief zorgmodel 
met een snelgroeiend internationaal netwerk van zorginstellingen. Dit netwerk is vastbe-
sloten om de best mogelijke zorg voor klanten te realiseren en tegelijkertijd een inspire-
rende cultuur voor medewerkers te scheppen.

Libra staat middenin de maatschappij. Bij een dergelijke positie hoort ook verantwoor-
delijkheid nemen voor duurzaamheid en milieu. In onze hele bedrijfsvoering stellen en 
monitoren wij duurzaamheidsdoelen.

Als het leven om een 
nieuwe balans vraagt

De vraag 
van de klant 
staat centraal
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Een stukje geschiedenis
Hoewel de naam Libra Revalidatie & Audiologie vrij jong is, is de organisatie dat niet. 
Onze ruim 60 jaar ervaring start bij kinderrevalidatiecentrum Charlotteoord in Tilburg in 
1956. In 1998 ging Charlotteoord samen verder met de revalidatieafdeling van het 
St. Elisabeth Ziekenhuis onder de naam Revalidatiecentrum Leijpark. 
Locatie Blixembosch in Eindhoven begon in 1960 als Revalidatiecentrum Eindhoven aan 
de Kempensebaan. Na de verhuizing naar een nieuw pand kreeg de organisatie de naam 
Revalidatiecentrum Blixembosch. In 2008 werd audiologie toegevoegd aan de dienst-
verlening. In 2006 fuseerden Leijpark en Blixembosch en was Libra Zorggroep, later 
omgedoopt tot Libra Revalidatie & Audiologie, een feit.

Alle experts onder één dak
Uit alle windstreken worden klanten naar ons verwezen vanwege het vakmanschap van 
onze ruim 700 professionals. De behandelteams worden per klant op maat samen-
gesteld, afhankelijk van de hulpvraag. Onze professionals zijn niet alleen bekwaam, maar 
ook uitermate gedreven om het beste uit iedere situatie te halen. Alle behandelingen 
vinden zoveel mogelijk plaats onder één dak, waardoor de lijnen kort zijn en de over-
dracht snel plaats kan vinden. 

Opleiding en innovatie
Libra Revalidatie & Audiologie heeft een opleidingsfunctie. Dit betekent dat wij binnen 
alle disciplines plaats bieden aan studenten en medewerkers die (een deel van) hun 
opleiding bij ons volgen. Zij werken altijd onder begeleiding en toezicht van een profes-
sional. Door op te leiden blijven kennis en kunde in ontwikkeling, zodat wij nu en in de 
toekomst hoogwaardige zorg kunnen blijven bieden.
Het Multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC) is een ontmoetingsplaats van 
medewerkers en studenten; een plek waar ze samen ideeën en projecten ontwikkelen en 
uitwerken. Hier kunnen innovaties ontstaan en werkelijkheid worden. Door de krachten 
op het gebied van theorie en praktijk te bundelen, halen we het beste uit beide partijen 
en zorgen we samen voor verbeteringen in de zorg en begeleiding aan onze klanten.

‘Het team heeft onze 
dochter en ons zó lang,
zo goed en intensief
begeleid, het voelt 
bijna als familie’
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We doen het niet alleen 
Eigen regie van en samen beslissen met de klant en naastbetrokkenen zijn de uit-
gangspunten van onze zorg. Daarnaast wil Libra een verbindende factor zijn tussen 
organisaties die zich richten op mensen die leven met een beperking. We werken 
samen met eerstelijns organisaties, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten, collega-
zorgaanbieders en zorgverzekeraars en zitten in allerlei netwerken. Ook wanneer het 
gaat om kwaliteit, onderzoek en onderwijs zoeken we de samenwerking op. 
Goede voorbeelden daarvan zijn het Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum en 
het Ir. Otten Fieldlab. Op het gebied van onderzoek hebben wij een samenwerkings-
verband met Erasmus MC en Rijndam Revalidatie.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij de brancheorganisaties Revalidatie Nederland, 
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra.

Het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) is een platform voor innovatie en onder-
zoek op het gebied van aangepast bewegen en sporten. Bedrijven, kenniscentra (zoals de 
TU Eindhoven), maar ook sportbonden, werken hier samen met onze professionals aan 
innovaties op het gebied van bewegen en sport voor mensen met een functionele beper-
king. Wij richten ons op twee innovatiegebieden ter bevordering van de sport/beweeg-
deelname (zelfs tot en met de Paralympische Spelen) van mensen met een beperking: 
1. sport- & beweegstimulering
2. prestatieverbetering & -monitoring

Veilige zorg
Het leveren van hoogwaardige kwaliteit en veilige zorg- en dienstverlening is voor ons 
vanzelfsprekend. Door heldere afspraken en procedures zorgen we voor een veilige 
behandelomgeving voor alle betrokkenen. Ons beleid zorgt ervoor dat we kwaliteit kun-
nen garanderen en steeds verder verbeteren. We doen dit door het uitvoeren van interne 
verbeterprojecten en audits, het aansluiten bij landelijke ontwikkelingen, onderzoek en 
innovatie. Deze kwaliteit blijkt uit de certificaten en keurmerken die diverse externe 
instanties aan ons hebben toegekend:
•  ISO voor de zorg (NEN 15224)
•  VMS patiëntveiligheid (NTA 8009)
•  FENAC-keurmerk 

‘Geen dag is hetzelfde 
en de afwisselende 
werkzaamheden in 
een voortdurende 
veranderende organisatie 
vind ik heerlijk. Ik heb 
de leukste baan van de 
wereld’ 
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Onze vier pijlers
Revalidatie
Medisch specialistische revalidatie wil zeggen dat de klant een specifiek op zijn situatie 
afgestemde intensieve (en soms langdurige) behandeling krijgt, verzorgd door een multi-
disciplinair team onder leiding van een revalidatiearts.
Onze locaties voor revalidatie zijn gevestigd in Eindhoven (Blixembosch), Tilburg 
(Leijpark) en Weert. Revalideren kan klinisch of poliklinisch. In Tilburg  en Eindhoven 
beschikken we over een kliniek voor volwassenen (totaal 50 bedden). Een gedeelte van 
de kliniek in Tilburg is bestemd voor mensen die in vegetatieve toestand verkeren (na 
coma) en aan het VIN (Vroeg Intensieve Neurorevalidatie) programma deelnemen. 
Libra is de enige organisatie in Nederland die dit programma aanbiedt.
Libra werkt nauw samen met alle ziekenhuizen in de regio. Zo werkt onze locatie 
Leijpark samen met het traumacentrum van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. 
Door al vroeg binnen de traumazorg klinische revalidatie te bieden worden een kortere 
opnameduur, een verbeterd functioneren bij ontslag uit het ziekenhuis en een positief 
effect op het herstel op de langere termijn gerealiseerd. 

Gehoor, spraak en taal
Onze audiologische centra in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden, zijn gespecialiseerd 
in onderzoek, deskundig advies en professionele begeleiding bij gehoor-, spraak-, en 
taalproblemen. Ook hier werken we samen in een multidisciplinair team (audiologen, 
maatschappelijk werkers, logopedisten, psychologen en orthopedagogen) waardoor 
de beperkingen vanuit meerdere invalshoeken kunnen worden bekeken. Dit maakt de 
diagnose zeer precies. 
Vooral bij kinderen is deze aanpak essentieel, omdat de ontwikkeling van gehoor en 
spraak nauw samenhangt met de algemene ontwikkeling. Voor kinderen en jongeren 
met een spraak- en of taalachterstand bieden wij diverse behandeltrajecten. Daarnaast 
geven wij communicatiecursussen gericht op het hele gezin. Ook hebben wij specialis-
ten in huis die volwassenen kunnen helpen bij het combineren van auditieve problemen 
en werk. 

Werk en re-integratie
Werken is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar bij een lichamelijke of cognitieve 
beperking is die vanzelfsprekendheid er soms niet. Passend werk vinden of behouden 
bij een neurologische aandoening, waaronder Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), 
of een lichamelijke of audiologische aandoening, is soms moeilijk. Onze professionals 
op het gebied van werk en re-integratie testen wat de mogelijkheden zijn, brengen het 
maximaal haalbare binnen handbereik en maken de vertaalslag van (medische) arbeids-
beperkingen naar arbeidsmogelijkheden. Ze werken hierin nauw samen met huis-
artsen, medisch specialisten, werkgevers, arbodiensten, UWV en letselschadebureaus. 
Kennis van beperkingen en focus op mogelijkheden zorgen voor een hoog percentage 
geslaagde plaatsingen.

‘De behandelaars 
hebben me 
200% geholpen. 
Ze zijn allemaal 
even vriendelijk, 
behulpzaam en 
geduldig’ 
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Sport en bewegen
Sporten en bewegen is leuk en gezond. Met een beperking kan het soms lastig zijn de 
juiste sport of de juiste faciliteiten te vinden. Libra heeft veel kennis op het gebied van 
sporten met een beperking en biedt een aantal faciliteiten. Plezier in sport moet voor 
iedereen met een beperking mogelijk zijn. 

Onze locaties in Tilburg en Eindhoven beschikken over een sportcentrum met uitge-
breide aangepaste faciliteiten. Sporters met een beperking kunnen hier individueel of in 
groepsverband gebruik van maken. 

Ons sportmedisch adviescentrum Sporticipate is er voor kinderen en volwassenen met 
een functionele beperking die verantwoord willen sporten of op zoek zijn naar een 
passende sport. De revalidatieartsen, bewegingsagogen, fysiotherapeuten en andere 
specialisten van Sporticipate helpen klanten met vragen over lichamelijke belastbaar-
heid, blessures, sport orthopedisch schoeisel of –hulpmiddelen. Ook voeren wij sport-
keuringen uit volgens de richtlijnen van de betreffende sportbond.

‘Het sporten 
heeft mij door een 
moeilijke periode 
heen geholpen’



Meer weten over 
onze behandelingen of 

onze organisatie? 
Kijk op onze website  

www.libranet.nl 
of volg ons op social media.
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