NAZORG EN
POST- OPERATIEVE
CONTROLES
Naast revalidatie kunt u in de
kliniek terecht bij de poliklinische
afdeling ¨Asistel¨ voor nazorg en
controles bij een Nederlandse
huisarts of bij de orthopeed die U
heeft geopereerd. Er zijn In de
polikliniek werken meer dan 20
gerenommeerde artsen en
specialisten
Wij bieden u op deze manier alle
zorg onder één dak; van
fysiotherapie & revalidatie,
postoperatieve controles,
wondverzorging, röntgenfoto´s tot
en met ECG of echografie.

VERBLIJF

REVALIDATIE
CONCEPT

Verblijf in luxe appartement
Hotel service met vol pension
Gratis huur auto of taxi vervoer
24 uur medische nood dienst
Mooiste kust gebied Spanje

Revalidatie Kliniek Medifit
Ctra. Moraira Benitachell 22, Moraira (Alicante)
Tel : 96 – 6495448
Fax 96 - 649
www.medifitreha.com / www.luchtbrug.com

Heup & Knie
prothese

Waarom is de revalidatie bij ons zo bijzonder???
• Revalidatie is bij ons hoofdzaak, intensieve professionele zorg met persoonlijke aandacht.
• Intensieve revalidatie om in record tempo te herstellen!!!!
• Nauwe samenwerking tussen therapeuten en specialisten.
• Onze zorgprogrammas zijn door ons ontwikkeld en gebaseerd op de nieuwste inzichten.
• De kliniek is gelegen in het mooiste en exclusiefste plaats van de Spaanse kust "Moraira".
• Tijdens U revalidatie periode verblijft u in een nieuw luxe zorghotel, met vol pension.
• Gratis huur auto gedurende de gehele revalidatie periode.

Ons Knie/heup revalidatieconcept is voor mensen die zo
snel mogelijk weer fit willen worden onder Nederlandse
professionele begeleiding in een omgeving die stimuleert
om gezond, gelukkig en vitaal te zijn.
In Polikliniek Medifit kan na het ontslag uit het ziekenhuis een revalidatieprogramma worden gevolgd onder Nederlandse begeleiding
van fysio en manueel therapeuten. Medifit is een Multidisciplinair therapie- en revalidatie centrum met ervaren therapeuten die direct
samen werken met artsen en specialisten. Naast diverse ruimtes voor individuele therapie behandelingen, beschikken wij tevens over
een revalidatie ruimte met de meest geavanceerde revalidatie apparatuur om herstel te bespoedigen.
Er vindt voor aanvang van de revalidatie een uitgebreid medische onderzoek plaats waar uw lichamelijke belastbaarheid wordt
bepaald. Hierna wordt er beslist in overleg met de orthopeed wat de voor u beste behandeling is, aangepast aan U fysieke situatie.
Wat kunt u van ons verwachten?
In onze visie staan de volgende aspecten centraal: wij doen alléén de dingen waar wij goed in zijn, excelleren in zorg kunnen wij alléén
samen met u, meten is weten, innovatieve computer gestuurde test- en meetapparatuur helpen ons uw, prestatieniveau te monitoren, zorg
op maat, omdat uw klacht onze zorg is, samenwerken aan herstel met maximale resultaten en klanttevredenheid.

