
bij Zorggroep Elde Maasduinen te Boxtel

Revalidatie 
& Herstel



Wij zijn gespecialiseerd in het revalideren van 
ouderen, oftewel de geriatrische revalidatie. Deze 
specialistische kennis is nodig omdat revalideren 
op latere leeftijd vaak ingewikkelder is door het 
hebben van meerdere ziektes, zoals problemen 
met de bloedsomloop, het geheugen, bewegen 
of de stofwisseling. Tijdens het revalidatieproces 
wordt de behandeling hierop afgestemd. Het doel 
van de revalidatie is terug naar huis.

Revalideren
Revalideren is voor iedereen anders. Voor de een 
betekent dit beter leren lopen, de ander traint om 
informatie te verwerken en te onthouden, en weer 
een ander leert op een nieuwe manier omgaan 

met voeding. U bepaalt samen met een team van 
verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren 
wat u met uw revalidatie wilt bereiken. U heeft 
de regie en wordt in uw revalidatieproces on-
dersteund door het revalidatieteam. Gezamenlijk 
werken we aan het behalen van uw doelen.
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. De hele 
dag staat in het teken van revalidatie. 

Dagelijkse handelingen bieden continu oefening. 
Zo begint het oefenen vaak al bij het opstaan 
en aankleden. Maar ook een eetmoment biedt 
oefenkansen. In de huiskamer is een oefenkeuken 
aanwezig. Er is een aparte beweegruimte en op 
de gangen zijn er ook verschillende oefeningen te 

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 behan-

delaren onder regie van de verpleegkundig specialist of specialist 

ouderengeneeskunde.



doen. En dan is er nog de mogelijkheid om te oefe-
nen in de grote oefenruimte van Zorgexpertisehuis 
Liduina. 

Doordat u de hele dag oefent, werkt u heel gericht 
naar uw doel toe. De thuissituatie wordt nagebootst 
waar dat kan. Elke dag brengt een beetje meer 
zelfstandigheid, zodat u snel mogelijk weer naar 
huis kunt. 

Uw verwanten worden nauw betrokken bij het 
revalidatieproces. Zij kunnen bij het oefenen een 
belangrijke rol spelen door u te stimuleren en te 
ondersteunen. Alle oefening is revalidatie. 

Het behandelteam
Het behandelteam bestaat uit de volgende 
disciplines; een specialist ouderengeneeskunde of 
verpleegkundig specialist, de verpleegkundigen en 
verzorgenden.  Deze zijn altijd betrokken bij uw 
revalidatie. Tijdens uw verblijf nemen zij uw huis-
arts waar en zijn ze uw aanspreekpunten voor 
wensen en vragen. 

Afhankelijk van de revalidatiedoelen van de opna-
me kunnen de volgende disciplines betrokken zijn; 
de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, 
de diëtist, de geestelijk verzorger of de psycholoog. 
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Behandelplan en overleg 
Iedere cliënt heeft een behandelplan. Dit is sa-
men met u opgesteld. Tijdens uw verblijf wordt er 
regelmatig met u gesproken over de voortgang 
van uw revalidatie. Bij deze gesprekken kan, indien 
u dat wenst, uw verwant aanwezig zijn of telefo-
nisch deelnemen. We stemmen altijd af met de 1e 
contactpersoon. Samen met de medisch 
behandelaar en het team van verzorgenden, 
verpleegkundigen en behandelaren wordt bepaald 
wanneer u thuis verder kunt gaan met revalideren 
(start revalidatie thuis). Onze behandelaren komen 
dan zo nodig bij u aan huis. 

Vaak gaat u voorafgaand aan uw terugkeer naar 
huis enkele keren thuis oefenen. Uw ervaringen 
worden dan besproken en er wordt gekeken of er 
nog zaken geregeld dienen te worden.  

In uitzonderingsgevallen is terugkeer naar uw 
eigen huis echter niet meer mogelijk. 
Er wordt dan samen met u en uw verwanten 
besproken welke mogelijkheden er zijn voor een 
passende woon(zorg)omgeving. U kunt dan helaas 
niet langer op de revalidatie afdeling verblijven. 
De cliëntadviseur van ZGEM ondersteunt u bij het 
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zoeken naar een passende woon(zorg)omgeving.   

Uw verblijf
U verblijft op een éénpersoonskamer met een 
eigen badkamer en televisie. Bij de afdeling is een 
gezamenlijke ruimte waar u met de andere 
revalidanten kunt eten, koffiedrinken, een spelletje 
kunt doen of gewoon een praatje kunt maken. 
Voor de warme maaltijd heeft u de keuze uit 
2 menu’s.

In Liduina vindt u ook een restaurant en koffie bar 
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 

verstrekken en het innemen van de medicatie. 

Verwijzing en vergoeding
U wordt verwezen door een specialist van het 
ziekenhuis of een specialist ouderengeneeskunde. 
Geriatrische revalidatie wordt vergoed door uw 
zorgverzekeraar. U betaalt maximaal het eigen 
risico op uw zorgverzekeringspolis.

Locatie
De afdeling Revalidatie & Herstel bevindt zich in 
het Zorgexpertisehuis Liduina te Boxtel.  

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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