REVALIDATIE COVID-19
Stads en Revalide Eindhoven denken graag met u mee in de
triage en behandeling van patiënten met klachten als gevolg van
(een opname bij) COVID-19. Onze samenwerking maakt dat wij
behandelmogelijkheden in verschillende constructen faciliteren, waarbij
eerstelijns therapeuten met extended scope en de revalidatiearts een
belangrijke rol spelen in de triage. Daarnaast onderhouden wij warme
contacten met derdelijns zorginstellingen.

Door eerste- en tweedelijns zorg aan te bieden onder één dak
en hoog in te zetten op communicatie met patiënt en verwijzer
houden wij de lijntjes zo kort mogelijk. Zo proberen wij zorg aan
te bieden met aandacht, dichtbij en direct.

In de onderstaande tabel staan de verschillende behandelvormen
beschreven.

Revalide

Stadsfysiotherapie

Stadsergotherapie

Eindhoven

Eindhoven

Eindhoven

040-3111150

040-3111151

040-3111152

eindhoven@revalide.nl

eindhoven@stadsfysio.nl

eindhoven@stadsergo.nl

Voor overleg kunt u altijd bellen met onze arts-ondersteuners en
therapeuten.

VERWIJSMOGELIJKHEDEN

1E LIJN
MONODISCIPLINAIR

1E LIJN
M U LT I D I S C I P L I N A I R

2E LIJN
INTERDISCIPLINAIR

3E LIJN
EXPERTISECENTRUM
(d o o r ve r w i jzin g n a tr i a g e)

PAT I E N TKENMERKEN

Weinig complexe
klachten/hulpvraag. Er is
voornamelijk sprake van
f ysieke beperkingen of
cognitieve klachten.

Complexe samenhangende
klachten in f ysiek en
cognitief functioneren.

Meer voudig complexe
problematiek waarbij er naas t
f ysieke en cognitieve klachten
sprake is van disfunctioneren
in sociaal maatschappelijke
par ticipatie.

In hoge mate
afhankelijkheid van
zorg, bij zeer beperk te
zelfredzaamheid.

BEHANDELAAR

F ysiotherapeut of
ergotherapeut

Fysiotherapeut en
ergotherapeut

Revalidatiear ts
Medisch specialis tisch
revalidatietraject
( poliklinisch)

Revalidatiear ts
Medisch specialis tisch
revalidatietraject (( poli)
klinisch)

Patiënt en therapeut
s temmen behandeling af.

Behandeling wordt
afgestemd in
multidisciplinair overleg.

Drie maanden aan- eengesloten
interdisciplinair revalidatietraject .
Met inzet van f ysiotherapeut ,
ergotherapeut , maatschappelijk
werker en psycholoog. Mogelijk op
indicatie aangevuld met diëtis t en
logopedist (ca 5-10 uur per week ).

Casus specifiek

BEHANDELING

