Faciliteiten
Vogellanden beschikt over de volgende faciliteiten:

Restaurant
Revalidanten, medewerkers en bezoekers kunnen voor koffie, thee, frisdrank, broodjes en dergelijke
terecht in het restaurant op de begane grond.

Adaptatie
De afdeling adaptatie draagt zorg voor voorzieningen en aanpassingen die nodig zijn voor een verblijf
in de kliniek. Bij opname van een revalidant zorgt de afdeling adaptatie bijvoorbeeld voor een
passende (rol)stoel.

Op de afdeling adaptatie vindt u informatie over alle mogelijke voorzieningen zoals rolstoelen,
(elektrische) handbikes en andere hulpmiddelen. Ook als u iets wilt weten over wet- en regelgevingen
die betrekking hebben op mensen met een handicap, kunt u bij deze afdeling terecht. Zo is er
bijvoorbeeld informatie over reizen en vakantiemogelijkheden. Daarnaast zijn op de afdeling een
aantal kleine hulpmiddelen te koop, zoals antislipmateriaal en speciaal bestek.

Sporthal
Vogellanden beschikt over een grote sporthal. Hier kunnen revalidanten gedurende hun
revalidatieperiode kennis maken met verschillende sporten.

Zwembad
Het revalidatiecentrum beschikt ook over een zwembad. Dit bad wordt met name voor therapieën
gebruikt, zowel individueel als in groepsverband. De watertemperatuur is circa 32° Celsius en de
bodem is in hoogte verstelbaar. Een tillift is aanwezig.

Oefentuin
In een gedeelte van de grote tuin rondom ons centrum is een oefentuin aangelegd. Hier kunt u, in
eerste instantie onder begeleiding, oefenen met lopen of rolstoelrijden op verschillende soorten
ondergronden, zoals grind, asfalt en dergelijke. Ook zijn er bruggetjes en andere hindernissen.

Tuinkas
De Beleeftuin Buiten Zinnig is een therapeutische tuin. In de speciaal aangelegde tuin staat een
tuinkas. Hier worden groepsgerichte therapeutische activiteiten met betrekking tot tuinieren
aangeboden die bijdragen aan uw revalidatieproces.

Stilteruimte
In de centrale hal is een stilteruimte gecreëerd. Het is een plek waar revalidanten zich een moment los
kunt maken van de hectiek van alledag. Revalidanten, hun naast betrokkenen en bezoekers kunnen
gebruik maken van deze ruimte.

Proefwoning
Op de eerste verdieping van het hoofdgebouw is een zogenoemde proefwoning gevestigd. Daar
kunnen revalidanten tijdens of na de revalidatieperiode een aantal dagen verblijven om ervaringen op
te doen in een aangepaste woonomgeving. Zo kunnen revalidanten oefenen en ervaren welke
aanpassingen zij thuis nodig hebben. Daarbij kunnen ze erachter komen dat ze nog
vaardigheden moeten aanleren of verder oefenen.

Faciliteiten op klinische afdeling
Telefoon
Klinische revalidanten kunnen tegen betaling gebruik maken van een (vaste) telefoon. Het gebruik van
een mobiele telefoon is eveneens toegestaan.
Computer
Op elke afdeling staat in de huiskamer een computer waarop men gratis kan internetten. Ook in de
centrale hal staat een computer met internettoegang. Revalidanten kunnen in Vogellanden gebruik
maken van draadloos internet op hun eigen laptop of tablet.
Televisie
In de huiskamer staat een televisie. Revalidanten kunnen tegen betaling beschikken over een televisie
op hun kamer.

Post
De post wordt dagelijks persoonlijk overhandigd aan de revalidanten. Wanneer zij post willen
verzenden, kunnen zij hun post afgeven bij de receptie in de centrale hal.

