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Heliomare Revalidatie
Een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. Dat is het doel van onze revalidatiebehandeling voor mensen met een tijdelijke of blijvende beperking. Heliomare Revalidatie is
onder andere gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een dwarslaesie,
beroerte, niet-aangeboren hersenletsel, amputatie, spierziektes en chronische pijn.
Een revalidatiebehandeling is altijd een programma op maat. De mogelijkheden en
doelstellingen zijn namelijk voor iedereen verschillend. Cliënten stellen samen met
het revalidatieteam een individueel behandelplan op. Dat team kan bestaan uit
revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen,
verpleegkundigen, een psycholoog en maatschappelijk werker. Revalideren kan tijdens
een opname in de kliniek van Heliomare of door poliklinische behandeling van een
aantal dagdelen per week. Sporten en bewegen vormen altijd een onderdeel van het

Heliomare

revalidatieproces. Heliomare beschikt over een zwembad, sporthal en ftnessruimte.
We hebben speciale programma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen. Tijdens

Heliomare ondersteunt mensen met een lichamelijke of

de uitvoering van het revalidatiebehandelplan en ook daarna kan men gebruikmaken

meervoudige beperking, een chronische ziekte, een

van de diensten die Heliomare biedt op het gebied van wonen, arbeidsintegratie,

autismespectrumstoornis, of niet-aangeboren hersenletsel,

onderwijs, dagbesteding en sport.

zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen
leven. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen die
ondersteuning op het gebied van onderwijs, arbeids
integratie, wonen, dagbesteding, revalidatie en sport.
Samen kijken we vooral naar nieuwe kansen en mogelijkheden en houden rekening met de beperkingen. Heliomare
is verspreid over meer dan 40 locaties in Noord-Holland.
www.heliomare.nl

Niet-aangeboren hersenletsel
Op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
is Heliomare expertisecentrum vanwege onze brede
deskundigheid.
www.heliomare.nl/expertisecentrum

Advies op maat
Heliomare Revalidatie geeft persoonlijke adviezen op het gebied van zitten,
tillen, vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen. De adviezen zijn gericht
op zowel de thuissituatie als werkomgeving. Daarnaast is het mogelijk om bij
de autorijschool van Heliomare gewenningslessen te volgen of rijlessen te
nemen. De rij-instructeur geeft advies over autoaanpassingen.
Voor meer informatie neemt u contact op met ErgoABC T 088 920 88 88.

Behandeling van baby’s en peuters
Voor baby’s en peuters met een motorische of meervoudige ontwikkelingsachterstand bieden wij begeleiding en behandeling op de afdeling
Vroegbehandeling. Dat kan in therapeutische peutergroepen in Wijk aan Zee
en Heerhugowaard, poliklinisch, aan huis of bij de dagopvang van het kind.
www.heliomare.nl/vroegbehandeling of www.avbdebasis.nl

Kinderen en jongeren
met een beperking
Een kind met een beperking kan tijdens zijn ontwikkeling
best wat extra begeleiding gebruiken. Door middel van
therapie, onderwijsondersteuning of woonbegeleiding.
Net in welke levensfase het kind verkeert. Het brede p
 akket
aan diensten van Heliomare kan uitkomst bieden.
Kinderen en jongeren die bij ons revalideren kunnen
tegelijkertijd onderwijs volgen of begeleiding krijgen van de
scholen van Helioskoop, de noemer waaronder alle
onderwijsactiviteiten van Heliomare zijn gebundeld. Tijdens

Partner- en familiebegeleiding

de schoolperiode wordt voor ieder kind een plan gemaakt
waarin leer-, behandel- en begeleidingsdoelen worden

Iedereen verwerkt een ziekte of een ongeluk op zijn eigen manier.

omschreven. Er zijn ook verschillende woonmogelijkheden

Niet alleen degene die is getroffen door een ongeval, beroerte of

voor kinderen en jongeren.

traumatische ervaring heeft behoefte aan steun en advies. Ook de naaste
omgeving kan baat hebben bij extra ondersteuning. Het revalidatiecentrum

www.heliomare.nl/onderwijs en www.heliomare.nl/wonen

biedt daarom ook partner- en gezinsbegeleiding.

Werken bij Heliomare?
Interesse in een baan bij Heliomare?
Als medewerker, als stagiair, of wellicht
als vrijwilliger? Wij nodigen belangstellenden van harte uit om zich verder
te oriënteren op onderstaande website.
www.werkenbijheliomare.nl

Aanmelden
Voor poliklinische revalidatiebehandeling
is een verwijzing nodig van huisarts
of medisch specialist. Voor opname is
een verwijzing van een revalidatiearts
noodzakelijk. Aanmelden kan bij het
opnamebureau, bij de polikliniek
volwassenen of bij de polikliniek
kind & jeugd via T 088 920 88 88.

Heliomare Revalidatie is gevestigd in Wijk aan Zee. Daarnaast werken
revalidatieartsen van Heliomare op de afdelingen Revalidatie van het
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.
Heliomare Revalidatie

T 088 920 88 88

Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee

E info-revalidatie@heliomare.nl

Postbus 78, 1940 AB Beverwijk

www.heliomare.nl/revalidatie

