Informatie
voor de patiënt

Cognitieve revalidatie

Laat zien wat je kunt

Cognitieve revalidatie
Wanneer uit het neuropsychologisch onderzoek gebleken is dat er
veranderingen zijn ontstaan in denkvermogen of gevoelsleven, is het
soms mogelijk om hiervoor behandeling te krijgen.
Dit heet cognitieve revalidatie of cognitieve behandeling.
Deze wordt gegeven door de neuropsycholoog samen met de cognitief
trainer. Ook kunnen de ergotherapeut en/of de logopedist een deel van
de behandeling geven. Omdat elke revalidant weer andere stoornissen,
beperkingen en mogelijkheden heeft bestaat deze cognitieve
behandeling niet uit een standaardaanpak, maar wordt deze
afgestemd op uw mogelijkheden en wensen.

Doel van de behandeling
De behandeling is er niet op gericht om de stoornissen die er zijn, te
laten verdwijnen. Helaas blijven er na de eerste herstelperiode
beschadigingen bestaan in de hersenen die vrijwel niet meer
verbeteren. Voor die beschadigingen zijn tot nu toe nog geen
behandelmogelijkheden bekend.
De behandeling richt zich wel op:
• Beter om leren gaan met stoornissen en beperkingen die er zijn.
• Beter gebruik leren maken van de intacte mogelijkheden die er zijn.
De behandeling is alleen zinvol wanneer u hiervoor gemotiveerd bent
en voldoende inzicht hebt in wat er met u aan de hand is.

Werkwijze
De behandeling bestaat uit maatwerk, toegesneden op uw
individuele mogelijkheden en wensen. U leert door beter te plannen en
te organiseren goed om te gaan met uw stoornissen.
Daarbij hoort ook het gebruik leren maken van hulpmiddelen, zoals
een agenda. Verder wordt aandacht besteed aan verwerking en aan
toekomstdoelen. Uw eigen inbreng is hierbij belangrijk.
De behandeldoelen worden zoveel mogelijk afgestemd op de
beperkingen die u zelf ervaart en inbrengt.
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Dit betekent dat u vaak opdrachten meekrijgt die u op de afdeling of
thuis uitwerkt. Waar mogelijk betrekken we uw partner of familie bij de
behandeling.

Verwijzing
Via uw huisarts of behandelend specialist wordt u verwezen naar
het spreekuur van de revalidatiearts. Wanneer de revalidatiearts van
mening is dat u in aanmerking komt voor deze behandeling, wordt u
aangemeld voor het behandelprogramma bij Revalidatie Friesland.
Het kan zijn dat u op de wachtlijst komt.

Kosten
De kosten van deze revalidatiebehandeling worden vergoed uit het
basispakket van de zorgverzekering.

Voor meer informatie:
Revalidatie Friesland
Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag
Tel.: (0512) 38 94 94
www.revalidatie-friesland.nl
info@revalidatie-friesland.nl
Bedrijfsbureau Volwassenen
Tel: (0512) 38 93 22
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Contact en locaties
Contact algemeen
(T) 0512 - 38 94 94
(E) info@revalidatie-friesland.nl
Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag

Locaties
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
(T) 0512 - 38 94 94

Spreekuurlocaties
Spreekuur Drachten
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
(T) 0512 - 58 88 88

Locatie Leeuwarden
Henry Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
(T) 058 - 286 62 60

Spreekuur Harlingen
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
(T) 0517 - 49 99 99
Spreekuur Steenwijk
Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk
(T) 0522 - 23 33 33
Meer informatie
Wilt u meer informatie over
Revalidatie Friesland? Kijk dan
op www.revalidatie-friesland.nl
of bel tijdens kantooruren naar
(T) 0512 - 38 94 94.

Locatie Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(T) 0515 - 48 81 80
Locatie Heerenveen
Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
(T) 0513 - 68 57 31
Locatie Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
(T) 0519 - 29 19 40
Locatie Emmeloord
Medisch centrum “De Houttuinen”
De Houttuinen 5, 8301 XP Emmeloord
(T) 0515 - 48 81 80
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.
Locatie Meppel
Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel
(T) 0522 - 23 34 56
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Spreekuur Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord
(T) 0515 - 48 89 94
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.

