
Dit is onze 
ambitie

Dit is onze 
strategie

Dit 
zijn wij

Optimale route naar herstel Wat zijn onze gedragswaarden?

We zijn samen sterk We zetten in op onze vitaliteit
We leren en 

verbeteren continu

Samen 

met onze 

revalidanten maken 

wij wat onhaalbaar 

lijkt, tóch mogelijk. 

Kinderen en 

volwassenen 

die bij ons revalideren 

overwinnen hun 

beperkingen en doen 

naar hun volle 

vermogen mee in de 

maatschappij.

Samen met revalidant, 

medisch specialist en behandelteam

Hoogwaardige medisch 

specialistische revalidatiebehandeling

Innovatie, kennis en wetenschap

Voor wie? 

Voor revalidanten jong en oud 

met complexe aandoeningen

Gastvrij

Luisteren

Aansluiten

Nieuwsgierig

Initiatiefrijk 

Creatief



      

     

We richten zorg, beleid en onderzoek in op de wens en 

ervaring van de revalidant. We stellen altijd de vraag: wat 

voegt het toe voor de revalidant? We betrekken en 

verbinden de revalidant, de zorgprofessional, het 

regionale netwerk en samenwerkingspartners voor de 

optimale route naar herstel.

     

     

Alle medewerkers en vrijwilligers zijn de dragers van onze 

organisatie. In De Hoogstraat leveren we de beste zorg als 

we gezond, vitaal en gemotiveerd zijn. Daarbij zetten wij 

ons talent in en besteden aandacht aan persoonlijke en 

werkinhoudelijke ontwikkeling. We bewaken de balans 

tussen werk-privé en inspanning-herstel.

     

We bieden toegankelijke en hoogwaardige zorg 

gebaseerd op juiste data en met aantoonbare resultaten. 

We zijn ingebed in de academische wereld, voeren 

toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en passen de 

bevindingen toe. Daarbij proberen we nieuwe technieken 

en hulpmiddelen uit en implementeren deze waar 

mogelijk.

Onze beloften

We zijn een medisch specialistisch 

revalidatiecentrum voor kinderen en 

volwassenen. Wij leveren hoog complexe 

medisch specialistische revalidatiezorg, 

klinisch en poliklinisch. Landelijk zijn we 

bekend om succesvolle integratie van 

patiëntenzorg en kennisontwikkeling door 

wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis en 

ervaring toetsen, delen en gebruiken we om 

jong en oud verder te helpen en te 

ondersteunen met gerichte informatie, 

(intensieve) behandeling en slimme 

(technische) aanpassingen. We willen 

revalidanten zo zelfredzaam mogelijk maken. 

Revalidanten, partners, ouders, kinderen en/of 

vrienden zijn actief betrokken.

Dit doen wij

Natuurlijk doen 
we dit niet 
alleen 

De zorg die wij bieden is van waarde voor de revalidant. 

De revalidant heeft daarin een grote eigen rol. De 

zorgprofessional krijgt een meer coachende rol. 

Eigen regie van de revalidant wordt belangrijker en 

daarbij is maatwerk en innovatie van belang.

Specialistische zorg centraliseert, daarom ontwikkelen 

wij continu. Zo blijven we voorop lopen als top klinisch 

centrum voor medisch specialistische 

revalidatiebehandelingen. 

Daarnaast is zorg dichtbij huis steeds belangrijker, 

waardoor samenwerken met sterke regionale partners 

essentieel is. 

Financiële uitdagingen in de zorg vragen om slim en 

efficiënt gebruik van onze middelen met behoud van 

de kwaliteit van zorg voor onze revalidant.

Waar hebben we de komende 
jaren mee te maken?

We betrekken en verbinden de revalidant, de 

zorgprofessional, het regionale netwerk en 

samenwerkingspartners voor de optimale route 

naar herstel. Met dit sterke netwerk zorgen we 

voor de juiste zorg op de juiste plek.

We werken samen aan de meest optimale 

route naar herstel

We zetten in op de vitale medewerker die 

blijft leren

We leren en verbeteren samen, zodat we 

aansluiten bij de wensen van de revalidant en 

de zorgprofessional

Ons motto: Kom verder!

We zijn samen sterk

We zetten in op onze vitaliteit

We leren en verbeteren continu


