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Activiteiten Volwassenenrevalidatie

  Loop het patiëntenpad Amputatie of Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH)

  Doe mee aan een wedstrijd rolstoelbasketbal
  Fiets op een handbike
  Maak eenhandig iets creatiefs
  Doe een neuropsychologische test
  Loop met een prothese



Activiteiten Kinderrevalidatie 

 Beleef een dag bij de Therapeutische Peutergroep
 Laat je professioneel schminken
 Loop een parcours met verschillende beperkingen
 Kom springen op het giga springkussen
  Loop, rol of fiets een parcours met verschillende 

beperkingen
 Maak iets creatiefs met één hand



Activiteiten Bijzondere Tandheelkunde 

 Doe de puzzeltocht
 Laat je gebit scannen 
 Bekijk een behandelkamer



Activiteiten Prevalidatie 

 Laat je voorlichten over een gezonde leefstijl
 Doe een verkorte healthcheck
 Laat je inspireren door gezonde recepten
 Beweeg met touwen



Vogellanden brede activiteiten

  Vogellanden als werkgever: informatie over 
ons cultuurprogramma, diverse functies en 
opleidingsmogelijkheden

 Actuele vacatures en informatie over stagemogelijkheden 
 Groene Zorg: neem een kijkje in onze Beleeftuin
 Aan de slag als vrijwilliger



Over Vogellanden

Vogellanden biedt specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde 
voor jong en oud. Daarnaast richten we ons ook op het voorkomen van 
ziekte. Een behandeling in ons centrum is soms nodig en kan ons allemaal 
overkomen. Vogellanden biedt zorg binnen vier aandachtsgebieden: 
volwassenenrevalidatie, kinderrevalidatie, bijzondere tandheelkunde en 
prevalidatie. Onze behandelingen richten zich niet alleen op de ziekte of 
aandoening; we proberen aan te sluiten bij het leven en de leefomgeving 
van de cliënt. Cliënten leren optimaal gebruik te maken van hun 
mogelijkheden, vanuit de visie ‘wij coachen de cliënt naar een zo goed 
mogelijk leven’. Ze hebben daarbij zelf de regie over hun behandelproces. 
Dit willen wij ongewoon goed doen, met andere woorden: zo gewoon als 
mogelijk en zo bijzonder als nodig. 

Om deze goede zorg te kunnen bieden, is er veel aandacht voor onze 
medewerkers en medewerkers in opleiding. Immers als zij goed in hun vel 
zitten, prettig samenwerken en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, 
voegen ze extra waarde toe aan de behandelingen.  

Werken vanuit onze kernwaarden: professioneel met humor, mensgericht 
met passie en betrouwbaar met elkaar, is waar wij voor staan. 

Welkom in ons centrum, koffi  e en thee staan voor u klaar!

centrum voor revalidatie en
bijzonder tandheelkunde



Met de auto
Vanaf de snelweg uit de richtingen Apeldoorn/Amersfoort/ Meppel (A28), 
is Vogellanden bereikbaar via afslag Zwolle-Zuid (N337) of Zwolle-Noord 
(N35). 
U kunt uw auto gratis parkeren op het terrein van Landstede, Fuchsiastraat 1 
of achter ons gebouw. Volgt u de borden. 

Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bushaltes zijn ‘Assendorperdijk’, ‘Hortensiastraat’ en 
‘Molenweg’. De wandeltijd is vijf tot tien minuten. 

Op de fi ets
U kunt uw fi ets voor het hoofdgebouw van Vogellanden parkeren in de 
fi etsenrekken. 

Vogellanden
Hyacinthstraat 66A
8013 XZ Zwolle
Tel. (038) 498 11 11 
www.vogellanden.nl 


