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Reva CaféVrije tijd en dagbesteding

Reva Café

Beste patiënt, familielid of mantelzorger

Als u zelf of een familielid plots getroffen wordt door een 
beroerte of andere neurologische aandoening, kan dit een 
zware impact hebben. Uw leven en eventueel dat van familie 
of naasten wordt overhoop gegooid: de confrontatie met 
beperkingen, gewijzigde relaties, verlies van arbeidsinkomsten, 
een zoektocht naar andere en zinvolle tijdsbesteding, materiële 
aanpassingen aan woning of wagen...
Maar waar kunt u daarvoor terecht?

Binnen AZ Delta merken we al langer een stijgende vraag 
naar informatie rond bepaalde thema’s bij onze revaliderende 
patiënten en hun familie. Daarom werden de Reva Cafés 
opgestart.

Wees welkom!

Het revalidatieteam van AZ Delta

Informatie over de aandoening

Een Reva Café is een samenkomst voor revaliderende 
patiënten én hun mantelzorger. Binnen de Reva Cafés komen 
verschillende thema’s aan bod die voor de patiënt en de 
mantelzorger van belang zijn.
Zo tracht het revalidatieteam van AZ Delta kennis en 
inzicht over bepaalde thema’s uit te diepen en op verschillende 
vragen een antwoord te geven. We werken daarvoor telkens 
samen met bekwame sprekers en specialisten die een 
onderwerp toelichten en aan wie vragen kunnen worden 
voorgelegd.
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Doelgroep

De Reva Cafés zijn er zowel voor de revaliderende patiënten in 
AZ Delta als voor de mantelzorgers.
Iedereen die dicht betrokken is bij de patiënt en interesse 
heeft in het thema is van harte welkom tijdens het Reva Café.

Thema

Het thema voor het RevaCafé in februari is ‘vrije tijd en 
dagbesteding’.
Hierbij wordt stilgestaan bij de mogelijkheden op vlak van 
vrije tijd en dagbesteding na een Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH), amputatie of dwarslaesie.
Er komen ook enkele interessante getuigenissen aan bod.

Het belooft opnieuw een boeiende avond te worden.

 Datum en locatie

Het Reva Café vindt plaats op dinsdag 18 februari 2020
van 17 uur tot 19 uur in de neurorevalidatie van AZ Delta, 
campus Brugsesteenweg.  
Volg hiervoor de blauwe route naar de 2e verdieping.

AZ Delta campus Brugsesteenweg
Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare

Inschrijven

Inschrijven via sofie.ternest@azdelta.be of via uw 
therapeut
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Contact

AZ DELTA CAMPUS BRUGSESTEENWEG

Sofie Ternest

Teamleider fysiotherapie

t 051 23 69 77

Bart Boudry 

Medewerker sociale dienst

t 051 23 80 60

AZ DELTA CAMPUS MENEN

Stefanie Devlaeminck

Ergotherapeut

t 051 56 20 78


