
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld na een ongeval, operatie, beroerte of 

ziekenhuisopname? Wij bieden alle benodigde zorg, 

behandeling en begeleiding. Ook als uw patiënt thuis 

revalideert, kunt u een beroep op ons doen. Voor u 

als verwijzer goed om te weten! 

 

Wij bieden geriatrische revalidatiezorg op onze locatie 

Pniël aan de Oudedijk in Kralingen. Wij zijn 

gespecialiseerd in hoogwaardige, complexe zorg aan 

kwetsbare ouderen. Ook patiënten die voor een 

langdurig revalidatietraject staan, kunnen bij ons 

terecht. Wij doen ons werk van harte, vanuit een 

christelijke levensovertuiging.    

 

Wij leveren maatwerk 

Samen met uw patiënt stellen we doelen op. Ook 

maken we een inschatting van de opnameduur. Deze 

informatie wordt vastgelegd in een persoonlijk 

revalidatieplan dat we regelmatig met elkaar 

bespreken. Zodat we zeker weten dat we op het 

goede spoor zitten.  

 

Wij werken met een multidisciplinair team 

Uw patiënt wordt in Pniël begeleid door de 

medewerkers van ons zorg- en behandelteam, zoals 

de diëtist, de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de 

logopedist, de verpleegkundige, de psycholoog en de 

maatschappelijk werker. Zij bieden ondersteuning 

tijdens het revalidatieproces, waarin uw patiënt zowel 

onder begeleiding als zelfstandig oefent met het 

uitvoeren van alledaagse handelingen en activiteiten. 

Ook inzetbaar zijn de activiteitenbegeleider en de 

geestelijk verzorger.  

 

 

De specialist ouderengeneeskunde biedt medische 

begeleiding en is als hoofdbehandelaar 

eindverantwoordelijk voor het revalidatieproces. 

 

Wij behandelen ook thuis 

Als uw patiënt weer naar huis gaat, bieden we zo 

nodig goede nabehandeling. Onze therapeuten 

komen aan huis wanneer uw patiënt dat wenst. 

Uiteraard kan uw patiënt ook terecht in de behandel- 

en oefenruimte van Pniël. Wij adviseren verder over 

de inzet van hulpmiddelen thuis.  

 

Wij doen fysieke triage 

Wij werken nauw samen met de ziekenhuizen in de 

Rotterdamse regio en doen fysieke triage via de lijn 

van de zorgprofessionals. Dat betekent dat onze 

specialist ouderengeneeskunde uw patiënt in het 

ziekenhuis kan bezoeken om te beoordelen of Pniël de 

best passende plek is.  

 

Kosten en verwijzing 

Voor revalidatiezorg heeft uw patiënt een verwijzing 

nodig van de specialist in het ziekenhuis. De kosten 

van geriatrische revalidatiezorg worden vergoed 

vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent voor uw 

patiënt dat het eigen risico van toepassing is.   

 

Contact 

Wenst u een advies op maat voor uw patiënt? Wilt u 

een passende plaats in Pniël regelen? Wij zorgen er 

samen voor dat uw patiënt tijdig de juiste zorg 

ontvangt. U kunt onze zorgadviseurs bellen via (010) 

272 64 30 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 

17.00 uur) of een e-mail sturen naar 

zorgadviesbureauwzw@leliezorggroep.nl.

 

Moet uw patiënt 
revalideren of 

herstellen?

Wij bieden geriatrische 

revalidatiezorg op onze 

locatie Pniël aan de Oudedijk 

in Kralingen. 


