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teitsruimte dan zo binnenlopen en deelnemen.
Op de prikborden in de huiskamer en op de

Revalideren in een revalidatiecentrum heeft in-

deur van de creativiteitsruimte vindt u de tijden

vloed op uw dagelijkse leven en op uw sociale,

waarop u zonder aanmelding welkom bent. Er

maatschappelijke en recreatieve activiteiten.

worden ook recreatieve activiteiten in het

Juist deze activiteiten zijn belangrijk voor het

restaurant georganiseerd. Deze vinden

leren omgaan met uw beperking. Daarom biedt

voornamelijk in de avond plaats en kunt u

Sociaal Cultureel Werk activiteiten aan waarin u

bijvoorbeeld samen met uw familie bezoeken.

uw mogelijkheden leert ontdekken en die ontspanning bieden.

Activiteiten

Aanbod Sociaal Cultureel Werk

Er is een breed aanbod aan creatieve
activiteiten, zoals tekenen of schilderen,

Sociaal Cultureel Werk organiseert creatieve en

kaarten maken, sierraden maken, speksteen- of

recreatieve activiteiten. Bij de activiteiten staat

hout bewerken, bloemschikken of

ontspanning, mensen ontmoeten en genieten

zijdeschilderen. U kunt ook aan recreatieve

centraal. Er zijn activiteiten waarvoor u kunt

activiteiten meedoen, zoals biljarten,

worden ingepland, maar er zijn ook activiteiten

gezelschapsspellen, wandelen en/of winkelen

waarvoor dat niet nodig is. U kunt de creativi-

met een van onze vrijwilligers.

Of het bijwonen van muziekactiviteiten in het

arts. U bent van harte welkom om in een onge-

restaurant. Daarnaast bieden wij de mogelijk-

dwongen sfeer mee te doen aan een (re)crea-

heid tot het lenen van lees- en luisterboeken of

tieve activiteit, advies in te winnen over uw hob-

het lenen van een laptop tijdens uw opname.

by of voor u nieuwe technieken aan te leren.

Aanmelding en aanbod voor
klinische patiënten

Inzet vrijwilligers
Naast medewerkers zijn ook vrijwilligers actief

Verblijft u in het revalidatiecentrum, dan heeft u

om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te ma-

in de eerste week van uw opname een kennis-

ken. Met behulp van vrijwilligers kan er inge-

makingsgesprek met één van onze medewer-

speeld worden op uw persoonlijke wensen. Zo

kers van Sociaal Cultureel Werk. Tijdens dit

worden vrijwilligers ingezet om er samen met u

gesprek ontvangt u informatie over de mogelijk-

op uit te gaan. Omdat een vrijwilliger geen deel

heden en activiteiten. U kunt zich meteen aan-

uit maakt van het behandelteam is het een goe-

melden voor de activiteiten. Deze worden dan

de oefening om weer deel te nemen aan het

ingepland in uw rooster.

leven buiten het revalidatiecentrum.
.

Aanmelding en aanbod voor
poliklinische patiënten

Locatie activiteiten

Ook als u poliklinisch wordt behandeld, kunt u

creativiteitsruimte. Deze ruimte bevindt zich

gebruik maken van het aanbod van Sociaal

rechts naast de receptie. De overige activiteiten

Cultureel Werk. Heeft u interesse in een van de

vinden plaats in het restaurant of in de

activiteiten of wilt u graag in contact komen met

huiskamers op uw afdeling.

medepatiënten? Geef dit aan bij uw revalidatie-

De creatieve activiteiten vinden plaats in de

Kosten
U betaalt materiaalkosten voor wat u heeft
gemaakt en mee naar huis neemt. Wanneer u

Meer informatie
088 580 1580
info@revalidatie-friesland.nl
www.revalidatie-friesland.nl
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iets maakt wat hier blijft, hoeft u niet te betalen.

