
meer dan zorg

Laurens 
Antonius  
Binnenweg
Centrum voor revalidatie  
en specialistische zorg
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’Kort na mijn heupoperatie leerde ik al 
             hoe ik me moest wassen aan de wastafel’

De medewerkers van Antonius Binnenweg zijn gespecialiseerd in het bieden 
van revalidatie zorg na een beroerte of orthopedische ingreep en zorg in de 
laatste levensfase. Daarnaast bieden wij (jong) dementerenden een prettige 
woonomgeving. In alle gevallen is ons multidisciplinair team er op gespitst  
uw zorg en behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We maken  
een plan dat afgestemd is op uw persoonlijke omstandigheden. Ook kunt  
u bij ons terecht voor poliklinische behandelingen, zoals fysiotherapie of  
ergotherapie.

Laurens werkt nauw samen met diverse ziekenhuizen in de omgeving, zodat  
de zorg vanuit het ziekenhuis zo soepel mogelijk overgaat in revalidatie zorg 
en behandeling. 

Antonius Binnenweg



Revalidatie 
Wij hebben een specifiek revalidatiepro-
gramma ontwikkeld voor mensen die een 
beroerte hebben meegemaakt, het Laurens 
Therapeutisch Klimaat. Dat betekent dat de 
meeste alledaagse zaken zo plaatsvinden 
dat ze bijdragen aan uw revalidatie of 
behandeling. 
Aan het begin van het traject wordt een 
programma opgesteld door een team van 
specialisten (zoals een arts, ergo-, fysio-
therapeut, logopedist, maatschappelijk 
werk en diëtist). Dat programma sluit aan 
bij uw mogelijkheden en de doelen van  
uw revalidatie of behandeling. 

Ook de expertise van de revalidatie arts of 
orthopedisch instrument- of schoenmaker 
kan betrokken worden bij uw traject.
Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden 
voor optimale zorg als u weer naar huis 
kunt maar nog zorg of behandeling nodig 

heeft. Denk aan poliklinische behande-
lingen en (specialistisch) Zorg aan Huis  
die u thuis ondersteuning bieden.

Verblijf in Antonius Binnenweg 
In Antonius Binnenweg zijn 10 afdelingen 
met één- en enkele tweepersoonskamers. 
Een aantal kamers heeft uitzicht op de 
fraaie binnentuin. In de gezamenlijke 
huiskamer of het restaurant en/of binnen-
tuin op de begane grond kunt u uw bezoek 
ontvangen, koffie of thee drinken, de 
maaltijden nuttigen of bijvoorbeeld een 
boek lezen. 

Ontmoetingen en activiteiten 
Antonius Binnenweg biedt u allerlei 
mogelijkheden om actief en ontspannen 
bezig te zijn. Het stiltecentrum is altijd 
open voor een moment van bezinning.  
Voor een boodschap of een cadeau kunt u 
terecht in de winkel. 



Er is ook een kapper, beautysalon en 
pedicure. Het restaurant serveert heerlijke 
maaltijden en snacks. In onze fitnessruimte 
kunt u werken aan uw conditie. Er is een 
verwarmd zwembad dat - indien uw per -
s oonlijke situatie dat toelaat - kan worden 
gebruikt in het kader van uw revalidatie.

Omgeving 
Antonius Binnenweg ligt in het centrum 
van Rotterdam, op loopafstand van de 
levendige winkelstraat. De tram stopt voor 
de deur en er is in de directe omgeving 
parkeergelegenheid, deels op eigen terrein. 
Door de activiteiten en aanwezige facilitei-
ten, waar ook wijkbewoners graag gebruik 
van maken, maakt de locatie echt onder-
deel uit van de buurt. 

Kosten 
Kortdurende, intensieve revalidatie wordt 
gefinancierd via de Zorgverzekeringswet 
(Zvw). Als in het ziekenhuis wordt vast- 
gesteld dat u deze zorg nodig heeft,  
worden de kosten grotendeels betaald  

door uw zorgverzekeraar. U betaalt dan  
alleen het eigen risico dat u voor dat jaar 
nog heeft openstaan. 

Zowel langdurig verblijf als minder  
intensieve vormen van revalidatie worden 
gefinancierd via de Algemene Wet  
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In dit  
geval heeft u een ‘indicatie’ nodig van  
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, 
waaronder uw inkomen en huishouden, 
stelt het CAK (Centraal Administratie  
Kantoor) uw eigen bijdrage per maand vast. 
Onze klantadviseur helpt u graag met het 
aanvragen van de benodigde formulieren.

Kennismaking
Wilt u kennis maken, dan bent u van harte 
welkom. Tijdens een rondleiding bespreken 
wij graag de mogelijkheden met u. Neem 
voor een vrijblijvende afspraak contact op 
met de klantadviseurs van Laurens  
Zorgbemiddeling Regio Centrum.

’Zorg en revalidatie afgestemd op uw situatie’



meer dan zorg

•  Locatie voor revalidatie, kortdurende zorg  
en (jong) dementerenden

•  Gespecialiseerde zorg na bijvoorbeeld een 
orthopedische ingreep, CVA, COPD, revalidatie 
na heup- of knieoperatie 

 •  Een behandelplan opgesteld door behan-
delaars, gericht op uw mogelijkheden en  
uw wensen

•  Stimulerende omgeving met intensieve 
individuele behandelingen en herstelgerichte 
(groeps)activiteiten 

 
• Nauwe samenwerking met ziekenhuizen 

 •  Gezellige locatie in Rotterdam Centrum met 
diverse faciliteiten

Waarom  
Antonius Binnenweg?



Laurens. Meer dan zorg.

Als specialist op het gebied van ouderenzorg zorgt Laurens er voor 
dat u zo prettig en comfortabel mogelijk kunt wonen of leven. Of 
herstellen van een ongeval of na een ziekenhuisopname. Laurens 
geeft u zorg en behandeling die u nodig heeft. Thuis (met Zorg aan 
Huis), in woon(zorg)centra en in gespecialiseerde locaties. 

Bij Laurens kunt u altijd rekenen op maatwerk. Als uw zorgvraag 
verandert, verandert het zorgaanbod mee. Met alle aandacht voor u, 
maar ook voor uw partner, familie of naasten. Bovendien hoeft u 
geen lid te zijn om van het zorg- en dienstenaanbod van Laurens 
gebruik te kunnen maken.

Dat dienstenaanbod is breed. Laurens biedt u naast zorg namelijk 
ook mogelijkheden om uw hobby’s uit te oefenen, een dagje uit te 
gaan of zelfs een compleet georganiseerde vakantie. Laurens biedt  
u precies wat u wilt. En wat u nodig heeft.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Laurens Zorgbemiddeling Regio Centrum:
Tijdens kantooruren: 010 241 29 23 / 06 16 19 47 03
Buiten kantooruren: 0800 588 66 78
Of kijk op onze website: www.laurens.nl

Laurens Antonius Binnenweg
Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC  Rotterdam
T 010 241 29 00

La
ur

en
s 

An
to

ni
us

 B
in

ne
nw

eg
 |

 V
er

si
e 

1.
0 

| 
ap

ri
l 2

01
3 

| 
La

Co
-0

41
4 

| 
Co

nc
er

na
fd

el
in

g 
M

ar
ke

ti
ng

 e
n 

Co
m

m
un

ic
at

ie
 

meer dan zorg


