
Welkom 
in Pniël

Revalideren 
of herstellen?



Moet u revalideren of herstellen na bijvoorbeeld een ongeval, 
operatie, beroerte of ziekenhuisopname? In Pniël bieden wij alle 
benodigde zorg, behandeling en begeleiding. Ook als u thuis 
revalideert, kunt u een beroep op ons doen. Samen met u en 
uw mantelzorger werken we aan uw herstel. Zodat u zich weer 
zo snel en goed mogelijk zelf kunt redden.

Pniël 

Revalideren aan de Oudedijk

Samen werken 
we eraan dat u zo 

snel mogelijk weer 
naar huis kunt.



Persoonlijk revalidatieplan
Als u bij ons komt, stellen we samen 
doelen op. Daarin staat wat u moet kun-
nen om weer thuis te kunnen wonen. 
Ook maken we een inschatting van uw 
opnameduur. Deze informatie wordt vast-
gelegd in een persoonlijk revalidatieplan 
dat we regelmatig met elkaar bespreken. 
Zodat we zeker weten dat we op het 
goede spoor zitten. 

U wordt begeleid door een deskundig 
en betrokken team van zorgverleners en 
behandelaren. Zoals de diëtist, de ergo-
therapeut, de fysiotherapeut, de logope-
dist, de verpleegkundige, de psycholoog 
en de maatschappelijk werker. Zij onder-
steunen u tijdens uw revalidatieproces 
waarin u zowel zelfstandig als onder be-
geleiding oefent met het uitvoeren van 
alledaagse handelingen en activiteiten. 

Ook inzetbaar zijn de activiteitenbege-
leider en de geestelijk verzorger. De 
specialist ouderengeneeskunde biedt 
medische begeleiding en is als hoofdbe-
handelaar eindverantwoordelijk voor uw 
revalidatieproces.

Therapeutisch klimaat 
We streven ernaar om in Pniël een om-
geving te creëren waarin u voortdurend 
wordt gestimuleerd om te oefenen. Zo 
is het de bedoeling dat u datgene wat 
u tijdens therapie heeft geleerd zoveel 
mogelijk zelf in de praktijk brengt. Denk 
hierbij aan zelf uw koffie en thee halen, 
de tafel dekken en afruimen, zelf uw bed 
opmaken, uzelf wassen en verzorgen, 
oefeningen doen etcetera. Zo werken we 
er samen aan dat u zo snel mogelijk weer 
naar huis kunt.  

Wij bieden revalidatiezorg op onze locatie Pniël aan de Oudedijk 
in Kralingen. Bij ons revalideren vooral ouderen. Doel van uw 
behandeling is dat u zo snel mogelijk weer terug kunt naar uw 
thuissituatie. Wij ondersteunen u daarbij en bieden u de gelegen-
heid om zelf zoveel mogelijk aan uw herstel te werken. 
Heeft u na uw opname nog nabehandeling nodig? Wij bieden 
goede nazorg, aan huis of in Pniël. Samen kijken we uit naar het 
moment dat uw revalidatietraject is afgerond!



Als u eenmaal naar huis gaat, bieden we 
zo nodig goede nabehandeling. Onze 
therapeuten komen aan huis als u dat 
wenst. Uiteraard kunt u ook terecht in 
onze behandel- en oefenruimte. Verder 
adviseren we over de inzet van hulpmid-
delen thuis. Is terugkeer naar huis (nog) 
niet mogelijk? Wij kunnen u doorgaans 
een passende plaats aanbieden in één 
van onze verpleeghuizen.

Pniël beschikt over een 
grote oefenruimte met 
fitnessapparatuur waar 

onze behandelaren 
therapie geven. In de 

tuinen van Pniël kunt u 
in de buitenlucht aan 
uw conditie werken.

Ook als u thuis 
revalideert, kunt 
u een beroep op 
ons doen.



Kosten en verwijzing
Wij werken nauw samen met de zieken-
huizen in de Rotterdamse regio. Onze 
specialist ouderengeneeskunde kan u 
in het ziekenhuis bezoeken om te be-
spreken of Pniël de best passende plek 
voor u is. Voor revalidatiezorg heeft u 
een verwijzing nodig van de specialist 
in het ziekenhuis. De kosten worden 
vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. 
Dat betekent dat uw eigen risico van 
toepassing is.

Meer informatie
Heeft u vragen, advies nodig of wilt u 
bij ons revalideren? Neem dan contact 
op met onze zorgadviseurs via 
(010) 272 64 30 (bereikbaar op werkda-
gen van 8.00 uur tot 17.00 uur) of mail 
naar zorgadviesbureauwzw@leliezorg-
groep.nl. Wij denken graag met u mee. 
Onze zorgadviseurs kunnen u ook ver-
tellen of u direct bij ons terecht kunt of 
hoe lang de eventuele wachtlijst is.

Wij creëren een omgeving 
waarin u voortdurend wordt 
gestimuleerd om te oefenen. 
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Onderdeel van 

Pniël hoort bij Lelie zorg-
groep. Lelie zorggroep biedt 
zorg- en hulpverlening aan 
iedereen die dat nodig heeft. 
Dagelijks werken we met veel 
gemotiveerde medewerkers 
aan ouderenzorg, thuiszorg, 
begeleiding, behandeling 
en hulpverlening. We doen 
dat van harte, vanuit een 
christelijke levensovertuiging. 
Lelie zorggroep bundelt 
de krachten van Agathos, 
Curadomi en Lelie zorggroep 
wonen, zorg en welzijn.

Zorg 
voor elkaar

Pniël
Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam

T (010) 27 26 444
E  pniel@leliezorggroep.nl
W  leliezorggroep010.nl/pniel
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