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Om u alvast een beetje wegwijs te maken met de Geriatrische
Revalidatie hebben wij deze brochure voor u. Mocht u vragen hebben
of meer informatie wensen dan is uw contactpersoon (verpleegkundige
of verzorgende) het eerste aanspreekpunt.
Wij wensen u een goede revalidatie toe!

Revalideren in Meerstate
U bent op de Geriatrische Revalidatie tijdelijk opgenomen, omdat u
nog niet voldoende hersteld bent van bijvoorbeeld een CVA (herseninfarct / bloeding), heup- of knieoperatie, amputatie, letsel na een val etc.

Zoveel mogelijk
aansluiten op uw . . .
. . . mogelijkheden
en wensen
Welkom
Welkom bij de Geriatrische Revalidatie in Meerstate
van ViVa! Zorggroep. We beseffen hoe ingrijpend uw
tijdelijk verblijf bij de Geriatrische Revalidatie kan
zijn. En ook hoe groot uw behoefte is om de baas
te blijven over uw eigen leven. Daarom gaan wij er
samen met u voor zorgen dat u zoveel mogelijk kunt
blijven leven zoals u dat wilt.
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Tijdens uw verblijf op de Geriatrische Revalidatie revalideert u onder
deskundige begeleiding en wordt u gestimuleerd om zoveel mogelijk
zelfstandig te oefenen, zodat u zo spoedig mogelijk kan terugkeren
naar uw eigen woonsituatie. Mocht terugkeer naar huis onverhoopt
niet mogelijk zijn, dan wordt in overleg met u en uw familie een ander
traject ingezet.
Op de afdeling heerst een revalidatieklimaat. Dit houdt in dat alle activiteiten in het teken staan van uw revalidatie en herstel. U kunt hierbij
naast de therapiemomenten ook denken aan het lopen op de afdeling
met de verzorgende.
Buiten uw therapietijden wordt u daarom ook gestimuleerd om uw
eigen (herwonnen) vaardigheden direct in te zetten. Er wordt zoveel
mogelijk aangesloten op uw mogelijkheden en wensen. Het hoofddoel
is het (opnieuw) aanleren en oefenen van vaardigheden waardoor u
weer zo zelfstandig mogelijk thuis kunt wonen.
Op de Geriatrische Revalidatie werken verschillende professionals
in het gespecialiseerd team samen met het basisteam (zorgteam). U
werkt aan uw herstel en deze teams en uw mantelzorger(s) begeleiden
en stimuleren u hierin.
Onze professionals leveren hun zorg en therapie volgens landelijke en
vakgroepspecifieke richtlijnen. Zij houden nauwlettend nieuwe innovaties en ontwikkelingen in de gaten en implementeren deze in hun
dagelijkse werkzaamheden.
Geriatrische Revalidatie ViVa!
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Wat treft u aan op de Geriatrische Revalidatie?
Er zijn meerder specialisaties:
Unit A CVA (herseninfarct / bloeding) en COPD (longaandoeningen)
Unit B Assessment / observatie
Hier revalideren revalidanten uit verschillende diagnosegroepen.
Naast een hoofddiagnose hebben deze revalidanten problemen op
verschillende gebieden, zoals cognitieve beperkingen, gedragsmatige
problemen of een zeer lage belastbaarheid.
Unit C Orthopedische problematiek, traumatologie en amputaties
Hier worden veelal intensieve revalidatietrajecten doorlopen. Afhankelijk van de diagnose wordt het revalidatietraject met u afgesproken.
Ontslagdatum
Bij opname op de Geriatrische Revalidatie krijgt u te horen wat de verwachte ontslagdatum is. Deze datum dient als richtlijn voor de duur
van uw revalidatieperiode.
Uw therapieën worden gepland volgens zorgpaden die gemaakt zijn
per diagnosegroep. Op uw therapiekaart ziet u de geplande therapieën
behorend bij uw revalidatietraject. Zo nodig wordt in overleg met u
tussentijds uw revalidatiedoelen bijgesteld.

U leert . . .

Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten dat wat u geleerd heeft tijdens de therapieën ook
zoveel mogelijk zelf in de praktijk brengt op de afdeling. Kortom: u
leert zelf revalideren! Denk daarbij aan koffie of thee halen, uw bed
opmaken, uzelf verzorgen, zelfstandig naar het toilet gaan en oefeningen doen die u tijdens de therapieën heeft gekregen. Dit zijn, naast de
therapieën, ideale trainingsmomenten voor u.

. . . zelf revalideren!

De therapieën hebben geen vrijblijvend karakter. Uw aanwezigheid is
een eerste vereiste. Het is in uw belang dat het bezoek rekening houdt
met uw revalidatieagenda. Bij individuele therapieën kunnen mantelzorgers meekijken, bij groepstherapieën is dit beperkt mogelijk.
U krijgt een therapiekaart waarop uw therapieafspraken staan. Indien
u verhinderd bent, door bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis,
dient u zelf de afspraak af te zeggen bij uw therapeut. U bent verantGeriatrische Revalidatie ViVa!
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woordelijk voor het behalen van uw doelen. De professionals en uw
mantelzorger(s) helpen u hierbij.

Uw persoonlijke revalidatiedoelen en mogelijkheden
staan hierbij voorop.

Contactpersoon van de revalidant
Op de eerste dag van uw opname wordt u gevraagd wie uw contactpersoon kan zijn gedurende uw verblijf op de Geriatrische Revalidatie.
Dit kan een familielid of iemand anders in uw naaste omgeving zijn.
U bent in de eerste plaats degene met wie wij alle informatie bespreken. In overleg met u is de contactpersoon voor de afdeling diegene
met wie wij ook contact onderhouden. De contactpersoon is degene
die, naast u, de overige familieleden en/of naasten informeert over uw
revalidatie.

Dossier
Iedere revalidant heeft een eigen dossier. Dit dossier is van
u en u kunt zelf bepalen wanneer u deze wilt inzien. U kunt
ook bepalen of uw contactpersoon toegang heeft tot uw
dossier. Het dossier geeft ons de kans verschillende vormen van zorg en behandeling goed op elkaar af te stemmen en wij zijn, net als u, op de hoogte wie wat op welk
moment doet en wat de afspraken hierin zijn. Indien u niet in
staat bent uw wil met betrekking tot de verzorging te bepalen, vindt
overleg plaats met uw wettelijk vertegenwoordiger.

Wij verwachten dat u en uw contactpersoon bij de familiegesprekken
en bij een eventueel huisbezoek aanwezig zijn. De contactpersoon kan
u ondersteunen bij het maken van afspraken, bijvoorbeeld voor taxivervoer en bij het regelen van zaken die nodig zijn voor uw ontslag.

Het revalidatiebehandelplan is onderdeel van het dossier. Het revalidatiebehandelplan bevat de voorgeschiedenis, observaties van de
verschillende behandelaren en het zorgteam, de afspraken en doelstellingen voor de revalidatieperiode.

Het verloop van de revalidatieperiode
Op de eerste dag van uw revalidatie heeft u een opnamegesprek met
een arts. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijke
tijdens uw revalidatie.
U krijgt een contactpersoon toegewezen als aanspreekpunt (een verzorgende of verpleegkundige). Deze contactpersoon staat u tijdens uw
verblijf op de afdeling bij. Hij/zij begeleidt u tijdens de revalidatieperiode en u kunt bij hem/haar terecht met vragen over de zorgverlening
en het revalidatieproces.

Kosten verblijf Geriatrische Revalidatie
Geriatrische Revalidatiezorg valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW).
Er wordt gewerkt met een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De
kosten worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Het wettelijk verplichte eigen risico van uw zorgverzekering wordt echter wel in rekening gebracht indien u dit nog niet heeft verbruikt.

In het opnamegesprek worden de revalidatiedoelen vastgesteld. Na
observatie en onderzoek wordt na twee weken een multidisciplinair
overleg (MDO) gehouden. Hieraan nemen de arts, zorgmedewerkers
en behandelaars deel, die bij uw revalidatie betrokken zijn. In het multidisciplinair overleg worden uw persoonlijke doelen en mogelijkheden
afgestemd en wordt besproken wat de prognose is van uw revalidatie.

Met wie kunt u te maken krijgen?

Na het MDO heeft u een gesprek met uw arts of uw contactpersoon van de zorg. Hij/zij vertelt u wat in het MDO is besproken
en maakt afspraken met u over uw revalidatie. In het dag- en weekprogramma (met daarin verschillende groeps- en individuele therapieën)
hanteren we een benaderingswijze die u in staat stelt om op uw eigen
niveau en zo zelfstandig mogelijk te revalideren.
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Samen toewerken
naar . . .
. . . uw persoonlijke
doelen

Als blijkt dat u na een revalidatieperiode nog zorg en/of behandeling
nodig heeft, dan bespreken we met u wat er mogelijk is.

Afhankelijk van de reden van opname, kunt u te maken krijgen met
(op alfabetische volgorde):
Basisteam (zorgteam)
Hier heeft u dagelijks mee te maken. Het basisteam vormt een onderdeel van het multidisciplinaire team, waar de specialist oudergeneeskunde en behandelaars ook deel van uit maken.
Contactpersoon
De contactpersoon is een verpleegkundige of verzorgende en heeft
als extra taak het aanspreekpunt voor u en uw contactpersoon (familie)
Geriatrische Revalidatie ViVa!
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te zijn. De contactpersoon begeleidt u tijdens de revalidatieperiode en
bij hem/haar kunt u terecht met vragen over de zorgverlening.
Naast de dagelijkse zorg kan de contactpersoon adviezen geven en
overleg voeren met uw arts, behandelaar en andere betrokkenen.
Diëtist
De diëtist kan u met dieetadviezen ondersteunen tijdens het revalidatieproces. Wellicht volgt u al een dieet vanuit het ziekenhuis of de
thuissituatie, waar de diëtist u verder bij kan begeleiden. Ook kan
het voorkomen dat u tijdens opname merkt dat het eten en drinken
wat moeizamer gaat door bijvoorbeeld problemen met slikken of een
verminderde eetlust. Tijdens het opnamegesprek kunt u aangeven of
ondersteuning voor u gewenst is.
Ergotherapeut
De ergotherapeut zal samen met u doelen opstellen gericht op de
terugkeer naar huis. Het gaat daarbij om de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten zoals wassen/aankleden, huishoudelijke activiteiten,
verplaatsen en dagbesteding.
Tijdens de therapie komen praktische vaardigheden, cognitieve problemen en energieverdeling aan bod. Ook geeft de ergotherapeut
advies en ondersteuning op het gebied van eventuele woningaanpassingen en hulpmiddelen.

Wij streven naar
verbetering . . .
. . . van de kwaliteit
van leven

Fysiotherapeut
Fysiotherapie richt zich op het opnieuw verkrijgen van zelfstandig functioneren en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de revalidant. Hierbij wordt rekening gehouden met bewegingsproblemen en/
of – beperkingen, met als hoofddoel om de revalidant terug te laten
keren naar de eigen woning. Voorwaarden die daarvoor nodig zijn,
zoals sta- en loopfunctie (met of zonder loophulpmiddel), spierkracht
en algehele conditie worden meerdere keren per week getraind, zowel
individueel als in groepsverband.
Geestelijke verzorging
Revalidatie kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Vaak begint nu pas
door te dringen wat er is gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn.
Allerlei vragen, gedachten en gevoelens kunnen daarbij op komen. Het
lichaam doet (nog steeds) pijn of de dingen die eerst vanzelfsprekend
waren lukken niet (meer). In een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger is het mogelijk om tijd en aandacht aan deze (levens)vraGeriatrische Revalidatie ViVa!
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gen te schenken. U (of uw familie) kan zelf contact met hem opnemen;
u kunt ook aan de zorg kenbaar maken dat u een gesprek wilt.
Elke zondagmorgen om 11.30 uur is er de mogelijk een kerkdienst bij
te wonen.
Logopedie
De logopedist verleent hulp bij verstoring van de communicatie als
het problemen betreft op het gebied van adem, stem, taal en gehoor.
Daarnaast kan hulp geboden worden bij eet- en/of drinkproblemen.
De logopedist onderzoekt en behandelt de stoornis en geeft voorlichting en adviezen aan u maar ook aan uw familie en de verzorging. In
samenwerking met u als cliënt, uw familie en andere disciplines, wordt
ook gezocht naar hulpmiddelen die de communicatie kunnen
verbeteren.
Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werker begeleidt, ondersteunt, adviseert de cliënt
en/of de familie en/of direct betrokkenen van de cliënt. Dit gebeurt
vaak op aanvraag van de arts en/of de verzorging van de afdeling. U
kunt natuurlijk ook zelf een beroep doen op het maatschappelijk werk.
De vragen waarmee u bij maatschappelijk werk terecht kunt kunnen
gaan over:
	praktische zaken zoals huisvesting, dagbesteding, financiën
	problematiek bij het verwerken en de acceptatie van de ziekte en/of
achteruitgang
	ondersteuning en begeleiding van de mantelzorger
	doorverwijzing naar externe instanties.
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loog geeft informatie over de gevonden beperkingen en stoornissen
als ook advies hoe het beste met deze beperkingen omgegaan kan
worden.
Specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in revalidatie bij ouderen en mensen met een chronische aandoening. De
specialist ouderengeneeskunde beoordeelt samen met u uw revalidatiemogelijkheden.
Aan de hand van de revalidatiemogelijkheden wordt er een revalidatieplan gemaakt waarbinnen behandelaars samen met u aan de gezamenlijk vastgestelde doelen werken.
Aan de hand van dit revalidatieplan beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde samen met de behandelaars en
u wanneer de revalidatie is afgerond en ontslag naar huis
plaatsvindt.

De logopedist
helpt u met . . .

Ook wordt gezamenlijk beoordeeld of u voor aansluitende
verdere revalidatie, thuis of poliklinisch, in aanmerking
komt. Bij ontslag zorgt de specialist ouderengeneeskunde
voor een volledige overdracht naar uw huisarts.

. . . het verbeteren
van de communicatie

De specialist ouderengeneeskunde verleent medische zorg gericht op
behoud van uw conditie, behandeling van complicaties en bijkomende
aandoeningen.
De specialist ouderengeneeskunde wordt in de werkzaamheden
ondersteund door een specialist ouderengeneeskunde in opleiding en
basisartsen.

Psycholoog
De psycholoog is een deskundige die zich bezighoudt met het menselijk gedrag. Tijdens de revalidatie kan de psycholoog door middel van
onderzoek vaststellen welke gevolgen een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld na een CVA) of hersenaandoening (bijvoorbeeld dementie)
heeft voor het dagelijks leven.

Waardering
U ontvangt na afloop van uw revalidatie een formulier ‘Eindevaluatie
Geriatrische Revalidatie’. Wij waarderen het als u deze invult. Tevens
kunt u uw ervaringen delen op Zorgkaart Nederland, www.zorgkaartnederland.nl

Of andersom: wanneer iemand moeite heeft met bepaalde dingen in
het dagelijks leven, dan zal de psycholoog nagaan of dit verklaarbaar
is vanuit een beschadiging of aandoening in de hersenen. De psycho-

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de
Geriatrische Revalidatie, via de mail Balie_GRZ@vivazorggroep.nl of
telefonisch 088 – 995 74 78.

ViVa! Geriatrische Revalidatie
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