
Naam organisatie en telefoonnummer AfsprakenWordt vergoed vanuit 

Huishoudelijke zorg
Lage eigenbijdrage via CAK=inkomensafhankelijk

Iedere revalidant die heeft gerevalideerd na CVA en met ontslag gaat naar huis, komt in 

CVA Nazorgprogramma. Hierover ontvangt u over enkele weken 

schriftelijke informatie thuis en een eerste afspraak.

geopend van 8.00 - 17.30 uur en telefonisch bereikbaar tot 

6528800.

CVA-ketenzorg

Zorgwinkel

Thuiszorg

Wordt vergoed vanuit zorgverzekering
Huishoudelijke zorg

Lage eigenbijdrage via CAK=inkomensafhankelijk

Dagbesteding

Maaltijdenservice

Iedere revalidant die heeft gerevalideerd na CVA en met ontslag gaat naar huis, komt in 

aanmerking voor het CVA Nazorgprogramma

schriftelijke informatie thuis en een eerste afspraak.De Zorgwinkel is op werkdagen geopend van 8.00

20.30 uur op telefoon nummer 078 -  

Dagbesteding

Maaltijdenservice

Iedere revalidant die heeft gerevalideerd na CVA en met ontslag gaat naar huis, komt in 

aanmerking voor het schriftelijke informatie thuis en een eerste afspraak.De Zorgwinkel is op werkdagen 
20.30

U gaat met ontslag op ……………………………………………

U krijgt de aanwezige medicatie mee naar huis. De arts heeft de medicatie bij uw 

U krijgt de aanwezige medicatie mee naar huis. De arts heeft de medicatie bij uw 

eigen apotheek aangevraagd. 

U krijgt ook een overzicht van de medicatie mee op de dag van ontslag.

wondmaterialen gebruikt zal de arts hiervoor een recept meegeven. Hiermee 

wondmaterialen gebruikt zal de arts hiervoor een recept meegeven. Hiermee 

kunt u langs de eigen apotheek.

Indien u incontinentiematerialen gebruikt krijgt u een pakbon mee. Ga hiermee langs 

Indien u incontinentiematerialen gebruikt krijgt u een pakbon mee. Ga hiermee langs 

de huisarts. Deze zal een recept uitschrijven voor de apotheek. 

U krijgt een afspraak mee voor een telefonische evaluatie. Deze evaluatie is voor ons 

U krijgt een afspraak mee voor een telefonische evaluatie. Deze evaluatie is voor ons 

als RevalidatieZorg Dordrecht belangrijk.  

Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en eventuele tips omtrent onze zorg.

Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en eventuele tips omtrent onze zorg.

of dagbesteding

Als u na ontslag aangemeld ben voor dagbesteding dan vraagt de zorgwinkel van 

Als u na ontslag aangemeld ben voor dagbesteding dan vraagt de zorgwinkel van 

RevalidatieZorg Dordrecht dit aan. 

U krijgt dagbesteding in …………………………………………………

Bereikbaar via telefoonnummer:……………………………………………….

Het vervoer van en naar de dagbesteding wordt geregeld. 

De dagbesteding start op …………………………………………..

Heeft u nog vragen? Belt of mailt u gerust naar de afdeling.

RevalidatieZorg Dordrecht afdeling de Noord: 078-6528852

denoord@revalidatiezorgdordrecht.nl

er tijdens opname was:…………………………….............

Hoe heeft u onze zorg ervaren? Laat een reactie achter op:

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrum--zorggroep--

revalidatiezorg-dordrecht-3057028

U gaat met ontslag op ……………………………………………

U krijgt de aanwezige medicatie mee naar huis. De arts heeft de medicatie bij uw 

eigen apotheek aangevraagd. 

U krijgt ook een overzicht van de medicatie mee op de dag van ontslag.

Indien u wondmaterialen gebruikt zal de arts hiervoor een recept meegeven. Hiermee 

kunt u langs de eigen apotheek.

Indien u incontinentiematerialen gebruikt krijgt u een pakbon mee. Ga hiermee langs 

de huisarts. Deze zal een recept uitschrijven voor de apotheek

Evaluatie gesprek:

U krijgt een afspraak mee voor een telefonische evaluatie. Deze evaluatie is voor ons 

als RevalidatieZorg Dordrecht belangrijk.  

Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en eventuele tips omtrent onze zorg.

behandeling of dagbesteding

Als u na ontslag aangemeld ben voor dagbesteding dan vraagt de zorgwinkel van 

RevalidatieZorg Dordrecht dit aan. 

U krijgt dagbesteding in …………………………………………………

Bereikbaar via telefoonnummer:……………………………………………….

Het vervoer van en naar de d

De dagbesteding start op …………………………………………..

Heeft u nog vragen? Belt of mailt u gerust naar de afdeling.

RevalidatieZorg Dordrecht afdeling de Noord: 078

Email: denoord@revalidatiezorgdordrecht.nl

Uw EVV-er tijdens opname was:…………………………….............

Hoe heeft u onze zorg ervaren? Laat een reactie achter op:

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrum

crabbehoff-revalidatiezorg

U gaat met ontslag op ……………………………………………

U krijgt de aanwezige medicatie mee naar huis. De arts heeft de medicatie bij uw 

eigen apotheek aangevraagd. 

U krijgt ook een overzicht van de medicatie mee op de dag van ontslag.

Indien u 
kunt u langs de eigen apotheek.

Indien u incontinentiematerialen gebruikt krijgt u een pakbon mee. Ga hiermee langs 

de huisarts. Deze zal een recept uitschrijven voor de apotheek

Evaluatie gesprek:

U krijgt een afspraak mee voor een telefonische evaluatie. Deze evaluatie is voor ons 

als RevalidatieZorg Dordrecht belangrijk.  

Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en eventuele tips omtrent onze zorg.

Na-behandeling

Heeft u nog vragen? Belt of mailt u gerust naar de afdeling.

RevalidatieZorg Dordrecht afdeling de Noord: 078

Email: 

Uw EVV

Hoe heeft u onze zorg ervaren? Laat een reactie achter op:

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/revalidatiecentrum

crabbehoff

Zorg

Logopedie na ontslag (in de eerste lijn) niet nodig. 

Logopedie via zorgverzekering. Volledig vergoed, wel eerst eigen risico opmaken.Logopedie via zorgverzekering. Volledig vergoed, wel eerst eigen risico opmaken.

Telefoon nummer: 

(aankruisen welke afgesproken)

Informatie over communicatie:  www.afasienet.com  (indien het afasie betreft)

Adviezen voor thuis    

Betreffende eten/drinken:

Betreffende communicatie:

Vragen over begeleiding in de chronische fase (bijvoorbeeld afasie-centrum, e-healthhealth) kunt u 
stellen aan uw logopedist.

Logopedie

Logopedie na ontslag (in de eerste lijn) niet nodig. 

Logopedie via zorgverzekering. Volledig vergoed, wel eerst eigen risico opmaken.

Logopedist: 
Telefoon nummer: 
Anders: 

(aankruisen welke afgesproken)

Informatie over communicatie:  

Adviezen voor thuis    

Betreffende eten/drinken:

Betreffende communicatie:

Vragen over begeleiding in de chronische 
stellen aan uw logopedist.

Betreffende communicatie:

Ergothe
rapie

Ergotherapie aan huis (na ontslag) wordt via de basisverzekering vergoed. 

RevalidatieZorg Dordrecht / Crabbehoff: ………………………………………………………………….

Afspraak …………………………………………………………………………………………………………………...

Andere ergotherapeut: …………………………………………………………………………….(organisatie)

Afspraak …………………………………………………………………………………………………………………….

Geen ergotherapie na ontslag:

Hulpmiddelen / aanpassingen advies

Middel

Organisatie

Stand van zaken

Hulpmiddelen via de hulpmiddelen uitleen kunt u 26 weken gratis lenen. Daarna wordt huur 

berekend. U kunt onderstaande telefoonnummers bellen middelen op te laten halen. 

Vegro Hulpmiddelen uitleen: 0800 – 2 88 77 66

Medipoint Hulpmiddelen uitleen: 088 – 10 20 100

Adviezen voor het dagelijks leven

Poster_GoedeVoorbereiding_20181029.indd   2 05-11-18   11:08


