Revalidatie
& Herstel
bij Zorggroep Elde Maasduinen te Boxtel

Na een ziekenhuisopname wilt u graag zo snel mogelijk naar huis.
Soms kan dat niet, omdat u herstellende bent van bijvoorbeeld
een beroerte of een heup- of knieoperatie. Voor die revalidatie
kunt u tijdelijk bij ons verblijven. De behandeling wordt geboden
door een team van verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren onder regie van de verpleegkundig specialist of specialist
ouderengeneeskunde.
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Dagelijkse handelingen bieden continu oefening.
Revalideren
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Behandelplan en overleg
Iedere cliënt heeft een behandelplan. Dit is sa-
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nisch deelnemen. We stemmen altijd af met de 1e

In uitzonderingsgevallen is terugkeer naar uw
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eigen huis echter niet meer mogelijk.

behandelaar en het team van verzorgenden,

Er wordt dan samen met u en uw verwanten
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De cliëntadviseur van ZGEM ondersteunt u bij het

zoeken naar een passende woon(zorg)omgeving.

verstrekken en het innemen van de medicatie.

Uw verblijf

Verwijzing en vergoeding

U verblijft op een éénpersoonskamer met een

U wordt verwezen door een specialist van het

eigen badkamer en televisie. Bij de afdeling is een

ziekenhuis of een specialist ouderengeneeskunde.

gezamenlijke ruimte waar u met de andere
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revalidanten kunt eten, koffiedrinken, een spelletje
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Voor de warme maaltijd heeft u de keuze uit
2 menu’s.

Locatie
De afdeling Revalidatie & Herstel bevindt zich in

In Liduina vindt u ook een restaurant en koffiebar

het Zorgexpertisehuis Liduina te Boxtel.

Wijs waar u tegen betaling een maaltijd kunt
gebruiken met uw familie of op het terras bij
koffiebar Wijs kunt genieten van een drankje. De
bezoektijden zijn elke dag van 14.30-17.00 uur en
van 18.00-21.00 uur. Daarnaast op zaterdag en
zondag ook van 10.30-12.00 uur.
De medisch behandelaar schrijft de benodigde
recepten voor en draagt zorg voor het bestellen
van uw medicatie bij de apotheek. In overleg met
u wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor het

Iedere cliënt heeft
een behandelplan.
Dit is samen met
u opgesteld.
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informatie
Wilt u meer weten over revalideren bij Zorggroep
Elde Maasduinen dan kunt u contact opnemen met
het team Cliëntadvies. Zij zijn te bereiken op
0411-634171 of via mail frontoffice@zgem.nl
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