
 Kliniek kinderrevalidatie  
De kliniek kinderrevalidatie van Revalidatie

Friesland leert uw kind met behulp van een

persoonlijk programma hoe hij of zij weer zo

goed mogelijk kan functioneren in het dagelijks

leven. We bieden in de kinderkliniek intensieve

medische en verpleegkundige zorg aan

kinderen en jong volwassenen met diverse

hulpvragen.

 

Naast een kinderkliniek kent Revalidatie

Friesland ook poliklinieken en een kliniek voor

volwassenen. Deze folder geeft informatie over

de kliniek kinderrevalidatie, waar uw kind

opgenomen wordt.

 

Goed om te weten bij het lezen van deze folder;

waar ouders staat kunt u ook verzorgers lezen,

waar hij staat kunt u ook zij lezen. Heeft u na

het lezen van de folder nog vragen, stel ze

gerust!

 

De opname voorbereiden

Er wordt contact met u opgenomen om de

opname van uw kind voor te bereiden. We

geven de datum en tijdstip voor de opname,

voor zover nog niet bekend, dan aan u door.

Ligt uw kind nog in het ziekenhuis? Dan

bereiden wij met de betreffende

ziekenhuisafdeling de opname in onze

kinderkliniek voor.

 

U kunt samen met uw kind voorafgaand aan de

opname een kijkje nemen in de kinderkliniek.

Als u dit wilt kunt u hiervoor een afspraak

maken via telefoonnummer (088) 580 1314.

 

 



Niet vergeten mee te nemen

Als uw kind wordt opgenomen, dan dient u

naast de gebruikelijke logeerspulletjes (en

misschien een fotolijstje, eigen dekbedovertrek

of iets anders voor het thuis-gevoel op de

kamer) het volgende mee te nemen:

 

legitimatiebewijs van uw kind

zorgpas van uw kind

eventueel medicijnen die uw kind gebruikt

eventueel eigen rolstoel of hulpmiddelen

 

Op de eerste opnamedag:

Op de opnamedag kunt u zich met uw kind

melden bij de receptie. Een verpleegkundige

haalt jullie op en brengt jullie naar de afdeling.

In het opnamegesprek legt de verpleegkundige

uit wat de dagelijkse gang van zaken is in de

kinderkliniek. Ook geeft ze aan wie jullie vaste

aanspreekpunt is (de eerstverantwoordelijke

verpleegkundige). In het opnamegesprek

worden ook vragen over jullie eigen gewoonten,

regels en zorg thuis gesteld. Na het

opnamegesprek volgt een gesprek met de

revalidatiearts. Daarna maken jullie kennis met

de behandelend therapeuten en de andere

kinderen die in de kliniek verblijven.

Kennismakingen kunnen ook in de loop van de

week plaatsvinden.

Uw kind krijgt een één- of tweepersoons kamer

toegewezen. Op de kamer kunnen de

meegebrachte (logeer)spullen een plekje

krijgen. De kamer is de plek waar uw kind zich

kan terugtrekken. De overige ruimtes zoals de

douches, huiskamer en keuken zijn voor

gemeenschappelijk gebruik.

 

 

Uw aanwezigheid op de afdeling

Als uw kind op de afdeling is*, dan kunt u

overdag daar ook verblijven. De maaltijd is een

gezamenlijk groepsmoment voor de kinderen

en de verpleegkundigen. Wanneer er gegeten

wordt kunt u terecht in de ouderkamer, in het

restaurant beneden, of in de Ronald McDonald

Hoeve.

 

Er mag één ouder bij uw kind op de kamer

slapen. Stem dit overnachten af met de

verpleegkundige. Overnachten bij uw kind op

de kamer is kosteloos en inclusief ontbijt en

warme maaltijd.

 

Bij uw kind slapen vraagt soms energie. We

stemmen daarom regelmatig af of het

overnachten bij uw kind nog passend is. U kunt

namelijk ook logeren in de Ronald McDonald

Hoeve op ons terrein. Zo bent u dicht bij uw

kind en kunt u ook tijd en rust voor uzelf nemen.

 

* bij bepaalde diagnosegroepen (bijv. SOLK)

worden over bezoektijden en het verblijf van

ouders op de afdeling persoonlijke afspraken

gemaakt. Hier is geen mogelijkheid voor

rooming-in.

Het revalidatieproces begint ...
De eerste weken van de opname staan in het

teken van kennismaking. We verkennen de

mogelijkheden van uw kind.

 

Bij de behandeling en op de afdeling kijken we

welke revalidatiedoelen er zijn en hoe we het

beste te werk kunnen gaan.



Doelen vaststellen

Het revalidatieteam van de kinderkliniek komt

dagelijks samen voor het afstemmingsoverleg.

Zo kunnen we snel schakelen bij nieuwe

ontwikkelingen of bijzonderheden. De

revalidatiearts komt wekelijks langs tijdens zijn

artsenronde. U kunt bij het bezoek van de arts

aanwezig zijn en uw eventuele vragen stellen.

 

Na ongeveer drie weken opname vindt de

eerste behandelteambespreking plaats. Hierin

wordt een voorstel met revalidatiedoelen voor

de komende periode opsteld. De week hierna

wordt u als ouder(s) uitgenodigd voor een

revalidatiedoelengesprek (RDG) met het gehele

behandelteam. Uw kind mag hier, als dit

mogelijk is, ook bij zijn.

Tijdens dit gesprek wisselen we de bevindingen

uit. Samen met u en uw kind worden de doelen

voor de komende periode vastgesteld. U krijgt

een verslag van het gesprek. Een

behandelteambespreking en een daarop

volgend revalidatiedoelengesprek vinden circa

eens per zes weken plaats.

 

Het revalidatieteam

Bij een behandeling kunnen de volgende

behandelaren betrokken zijn:

 

Revalidatiearts

De revalidatiearts is als medisch specialist

eindverantwoordelijk voor de

revalidatiebehandeling en coördineert de

medische zorg en de activiteiten van het

behandelteam.

 



De revalidatiearts onderhoudt contact met de

huisarts en medisch specialisten. Onder

supervisie van de revalidatiearts is er ook een

arts-assistent in opleiding werkzaam op de

afdeling.

Verpleegkundige

De verpleegkundigen verzorgen, ondersteunen

en begeleiden uw kind op de afdeling. Ook

helpen zij uw kind om wat er binnen de therapie

wordt geleerd toe te passen op de

afdeling. Voor elk kind zijn er drie

verpleegkundigen die vast aanspreekpersoon

zijn.  Zij sluiten ook aan bij de

revalidatie-doelen gesprekken.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut werkt samen met uw kind

aan beter en/of zo goed mogelijk bewegen. De

therapie wordt individiueel of in groepsverband

gegeven in een van de oefenzalen. Therapie

kan ook plaatsvinden in het zwembad.

 

Ergotherapeut

De ergotherapeut leert uw kind zo zelfstandig

mogelijk te functioneren bij dagelijkse

activiteiten. Denk hierbij aan persoonlijke

verzorging, schoolwerk en het uitvoeren van

hobby’s. De ergotherapeut heeft ook een

belangrijke rol bij het adviseren van

aanpassingen en hulpmiddelen.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt

kinderen die moeite hebben met spreken en/of

taal. De logopedist wordt ook ingezet als eten

en drinken lastig gaat.

 

 

Psycholoog

De psycholoog ondersteunt uw kind bij het 

omgaan met de gevolgen van zijn of

haar aandoening en helpt als dat nodig is bij

gedragsverandering. Samen met de

psychologisch assistent kan de psycholoog

(neuro)psychologisch onderzoek doen naar het

gedragsmatig (cognitief) en/of

sociaal-emotioneel functioneren van uw kind en

hierover advies geven.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker staat voor u (en uw

gezin) klaar als het gaat om emotionele en

praktische begeleiding van het proces waarin u

en uw kind terecht zijn gekomen. Daarnaast

kan de maatschappelijk werker helpen bij

voorbereiding op de toekomst op het gebied

van wonen, school, werken en vrije tijd.   

 

Muziektherapeut

Bij muziektherapie wordt muziek ingezet om

uiting te geven aan verschillende gevoelens. Bij

muziektherapie wordt zowel individueel als in

groepsverband gewerkt.

 

Psychomotorische therapie

De psychomotorisch therapeut biedt 

bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen

aan en probeert al doende psychische

problematiek weg te nemen of te verminderen.

Psychomotorische therapie (PMT) is een

ervaringsgerichte therapie.

 

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is in de

huiskamer aanwezig voor een praatje, een

spelletje of om samen iets te drinken.

Daarnaast kan de PM ook ondersteunen bij het

eten.



Sociaal Cultureel Werker 

Naast therapie is er ook tijd voor ontspanning.

Met de Sociaal Cultureel Werker kunnen

kinderen zich bezig houden met creatieve

activiteiten.

 

Geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger is er om passend bij

uw levensovertuiging te begeleiden en te

ondersteunen bij levens- of spirituele vragen.

Zowel u als uw kind kunnen een beroep doen

op de geestelijk verzorger.

 

Orthopedisch instrumentenmaker /

schoenmaker

De revalidatiearts heeft een spreekuur met de

orthopedisch instrumentmaker en met de

orthopedisch schoenmaker. Ze zijn specialisten

in het aanmeten en maken van spalken en

aangepast schoeisel. 

 

Leerkrachten school Lyndensteyn

Samen met andere jongeren van de afdeling ga

je tijdens je opname naar School Lyndensteyn.

In deze speciale school is de Revalidatieklas. In

deze klas zitten leerlingen die revalideren na

een ongeluk, ziekte of met SOLK. De

revalidatieklas is elke dag een dagdeel

beschikbaar, je bouwt daar je aanwezigheid

in de loop van de weken op naar een halve

dag school. In de Revalidatieklas is altijd een

vaste leerkracht en/of een onderwijsassistente

aanwezig. Soms komen er ook vakdocenten

om je individueel te helpen met specifieke

vakken of vragen. Je werkt uit boeken die je

vanuit je eigen school meegenomen hebt of

werkt in overleg met het revalidatie- en

schoolteam aan een ander zinvol (schools-)

programma. 

De leerkracht van de Revalidatieklas houdt

contact met de mentor of zorgcoördinator van

jouw eigen school. Tegen het einde van het

klinisch programma bespreken we met jou hoe

terugkeer naar je eigen school mogelijk is en

maken we hiervoor een (opbouw-) plan. Als het

lukt en zinvol is ga je tijdens de opname ook al

een keer weer naar je eigen school.

 

Uitwisseling gegevens

Als u toestemming heeft gegeven voor de

uitwisseling van medische gegevens mogen

alleen zorgverleners (ook buiten Revalidatie

Friesland), die bij behandeling van uw kind

betrokken zijn, toegang hebben tot deze

gegevens. De medische gegevens kunnen dan

geraadpleegd worden in het belang van de

behandelplan en/of behandeling. 

Er is ook toestemming nodig ook voor een

uitwisseling van gegevens tussen de eigen

school en School Lyndenstein.

 

Revalidatietechnicus

De revalidatietechnicus biedt behandelaars

technische ondersteuning bij het uitzoeken en

aanpassen van hulpmiddelen.  

 

 

 

 



Paardrij-instructeur

In sommige behandelprogramma’s is

therapeutisch paardrijden opgenomen. Balans-

en evenwichtsproblemen en een verminderde

motoriek of coördinatie kunnen door middel van

paardrijden worden verbeterd. De manege staat

achter het revalidatiecentrum.

 

CliniClowns

Wekelijks krijgt de kinderkliniek bezoek van

CliniClowns Polleke en Joep. De clowns

bezoeken de afdeling en zijn op verzoek van

therapeuten aanwezig bij de therapie.

 

Stagiaires

We vinden het belangrijk dat studenten ervaring

opdoen in de praktijk. Daarom bieden wij

verschillende stageplaatsen aan. Stagiaires

werken altijd onder supervisie en

verantwoordelijkheid van hun begeleider.

 

 

Meeloopdag

Om u zoveel mogelijk bij het revalidatietraject te

betrekken, willen wij u uitnodigen voor een

meeloopdag. In de praktijk is dit vaak een

dagdeel. Dit doen wij in overleg. Tijdens de

meeloopdag kijkt u mee bij de therapieën die

uw kind volgt. U kunt zelf zien en ervaren wat

de behandeling van uw kind inhoudt. Ook is het

tijdens het meelopen mogelijk om vragen te

stellen aan de behandelaren. Broers en/of

zussen zijn ook van harte welkom op de

meeloopdag. Vaak mogen ze meedoen met de

therapie.

Wat verwachten we van uw kind?

Wij verwachten dat uw kind actief meedoet aan

de behandeling en de huisregels respecteert.

Het verblijf bij Revalidatie Friesland is erop

gericht dat uw kind in het dagelijks leven zo

zelfstandig mogelijk functioneert, zichzelf redt

en zich daar goed bij voelt. Actief meedoen en

respect voor onze regels brengt uw kind

daartoe.

 



 

Algemene informatie 

Bezoektijden

Bezoek is iedere dag tot 21.00 uur van harte

welkom. Overleg met de verpleging over de

meest geschikte bezoektijd. 

 

Therapie-, school-, eet- en rusttijden dienen te

worden gerespecteerd en bij bepaalde

diagnosegroepen gelden aangepaste

bezoektijden.   

 

Therapierooster

Dagelijks ontvangt uw kind een overzicht van

de therapietijden voor de volgende dag.

Eten en drinken

Koffie en thee op de afdeling is gratis. Lunch en

avondeten in het restaurant zijn tegen betaling.

Wilt u in het restaurant avondeten, dan kunt u

dit voor 15.00 uur doorgeven aan de keuken.

Op de opnamedag is de lunch gratis. Slaapt u

bij uw kind op de kamer (rooming-in), dan zijn

uw ontbijt en avondmaaltijd gratis.

 

Ziekmelden en afwezigheid

Neem bij ziekte zo snel mogelijk contact op met

de afdeling om uw kind af te melden. Het

telefoonnummer vindt u achter op deze folder.

De revalidatiearts overlegt met u op welke wijze

uw kind de behandeling zo snel mogelijk kan

hervatten. Heeft u afspraken in het ziekenhuis

gepland, geef dit dan in verband met de

planning direct door aan de revalidatiearts of

verpleging.

 

 

Weekendverlof

Zodra het mogelijk is, mag uw kind in het

weekend naar huis. Dit wordt door de

revalidatiearts met u besproken. Uw kind mag

op vrijdag na de laatste therapie/school

opgehaald worden, dit is tussen 15:30 en 17:00

uur. We verwachten uw kind terug op zondag

tussen 19:00 en 21:00 uur of op maandag voor

8:30 uur. 

 

Als u uw kind op andere tijden wilt ophalen en

brengen, dan dient u dit altijd te overleggen met

de verpleging. Er is buiten de genoemde tijden

niet altijd een verpleegkundige aanwezig. Er

geldt een uitzondering op de haal- en

brengtijden voor kinderen die op medisch

advies één dag of nacht naar huis gaan. Wordt

uw kind ziek in het weekend? Bel dan de

dokterswacht.

Speciale gelegenheden

Bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld

verjaardag) binnen het gezin is het mogelijk om

met de revalidatiearts naar een passende

oplossing te zoeken. Een verzoek moet binnen

de behandeling passen en wordt dus niet altijd

ingewilligd.  

Buitenland en vakanties

Tijdens de behandelperiode is het niet

toegestaan om naar het buitenland te gaan.

Tijdens schoolvakanties gaan therapieën door.



Aansprakelijkheid

Revalidatie Friesland kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor schade door diefstal of

vandalisme, van welke aard dan ook, met

betrekking tot privébezittingen. We adviseren

daarom zo weinig mogelijk geld of waardevolle

spullen mee te nemen.

Medicatie

Tijdens de opname worden de medicijnen

verstrekt door de verpleging. Uw kind ontvangt

van de verpleging alle noodzakelijke

verbandmaterialen en medicijnen voor het

weekend. 

 

De kosten hiervoor zijn inbegrepen bij de

opname. Bij ontslag worden de recepten van de

medicatie naar uw apotheek verzonden, zodat

u de medicatie daar kunt ophalen.

 

Post

Post voor uw kind wordt bij receptie afgeleverd

en van daar naar de afdeling gebracht. Gebruik

dit adres:

Revalidatie Friesland

Naam van uw kind

Kliniek kinderrevalidatie

Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag

 

Ook uitgaande post kan bij de receptie

afgegeven worden.

 

 

WiFi

In het hele revalidatiecentrum is WiFi

beschikbaar. Informeer bij de receptie of

verpleging naar de gebruikersnaam en het

wachtwoord. In de gemeenschappelijke ruimtes

zijn radio’s en tv's aanwezig.

 

Gebruik van telefoon, tablet en laptop

Kinderen mogen een smartphone, tablet en/of

laptop meenemen. Deze apparaten blijven

tijdens maaltijden op de kamer van uw kind.

 

Kleding

Voor de therapieën is het handig dat uw kind

sportkleding en eventueel zwemkleding draagt.

Het wassen van de kleding doet u thuis. 

 

Afspraken op de afdeling

In verband met veiligheid mag uw kind alleen

onder begeleiding van een behandelaar of de

verpleging in de ruimtes zoals de oefenzalen,

gymzaal en het zwembad zijn. 

Ook wil de verpleging op de hoogte blijven

wanneer uw kind even van de afdeling af gaat,

waar naartoe gaat en hoelaat uw kind weer

terug is. 

 

 



Roken, alcohol en drugs

Binnen de kinder- en jongerenkliniek geldt een

rook-, alcohol- en drugsverbod.

 

Parkeren en vervoer

Voor bezoekers zijn er gratis

parkeermogelijkheden op het terrein van

Revalidatie Friesland. We gaan ervan uit dat u

uw kind zelf haalt en brengt. In een aantal ge-

vallen kunnen kosten van eigen vervoer in aan

merking komen voor vergoeding. Wanneer uw 

kind niet met eigen of openbaar vervoer

vervoerd kan worden, is taxivervoer een

mogelijkheid. Informeer hiernaar bij uw eigen

zorgverzekeraar. De maatschappelijk werker

kan u hiermee helpen.

Calamiteiten

Volg bij een calamiteit (bijvoorbeeld bij brand of

een ongeval) altijd de instructies van de

bedrijfshulpverleners op.

 

Klachtenregeling

De medewerkers van het revalidatiecentrum

stellen alles in het werk om uw kind een zo

goed mogelijke behandeling en verblijf te

geven. Toch is het mogelijk dat de uitvoering

hiervan niet helemaal naar wens verloopt en u

niet tevreden bent.

 

Wanneer dat het geval is, kunt u dit het beste

bespreken met diegene waarbij de klacht is

ontstaan. Uw klacht kan betrekking hebben op

verschillende zaken. Revalidatie Friesland

maakt gebruik van een

patiëntencontactpersoon. De patiënten-

contactpersoon geeft informatie en advies over

hoe u uw klacht het beste kunt indienen en

helpt u indien nodig. 

 

Rechten en plichten

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van

uw kind en zijn verplicht de hiervoor wettelijk

geldende regels op te volgen. Wij hebben deze

regels uitgewerkt in een privacyreglement.

Hierin leest u over de rechten en plichten van u

en uw kind. Dit reglement kunt u inzien en

downloaden via onze website.



Kinder Advies Raad

Revalidatie Friesland heeft een eigen

KinderAdviesRaad. Daar zijn we trots op! De

kinderen uit de KinderAdviesRaad praten over

belangrijke onderwerpen. Wij willen graag naar

de mening van kinderen luisteren. Want wie

kunnen nu beter vertellen wat belangrijk is voor

kinderen, dan kinderen zelf! Heb je vragen of

heb je ideeën over hoe het beter of fijner kan bij

ons? Dan willen we dat graag weten. Stuur een

mailtje naar kinderadviesraad@revalidatie-fries

land.nl. 

 

De Hoeve Ronald McDonald

Voor kinderen die zijn opgenomen, is het

belangrijk dat hun ouders dichtbij zijn. Ronald

McDonald Hoeve biedt ouders de mogelijkheid

dicht bij hun revaliderende kind te overnachten

in een vriendelijke omgeving. Hiervoor heeft de

Hoeve drie gastenkamers ter beschikking. In

de Ronald McDonald Hoeve kunt u overdag en

’s avonds terecht voor een kop koffie en een

luisterend oor. U kunt er ook werken, koken en

eten. Overnachten behoort ook tot

de mogelijkheden. 

 

Bij de Ronald McDonald Hoeve is uw hele

gezin van harte welkom. Zo kunt u met elkaar

dicht in de buurt van uw kind verblijven en heeft

u als gezin toch de nodige rust en privacy.

 

E-revalidatie / Mijn Revalidatie Friesland

E-revalidatie is het gebruik van technologie ter

ondersteuning of verbetering

revalidatiebehandeling en omvat allerlei

verschillende online toepassingen: van

beeldbellen tot een online behandelomgeving

en het gebruiken van app’s. Allemaal om de

zorg voor patiënten te verbeteren. Je kunt

hierbij ook gebruik maken van de Mijn

Revalidatie Friesland app. Benieuwd naar de

mogelijkheden? Vraag je behandelaar eens

naar de mogelijkheden.

 

 

Tot slot
 Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij

uw contactpersoon. We wensen uw kind een

fijn verblijf en voorspoedige revalidatieperiode.

Meer informatie

088 580 1314

info@revalidatie-friesland.nl

www.revalidatie-friesland.nl
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