Oog voor wat telt

Snel weer thuis na
revalidatie in Mechropa
of Nolenshaghe

Geriatrische Revalidatiezorg na
ziekenhuisopname
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) richt
zich op ouderen die in het ziekenhuis een
medisch-specialistische behandeling hebben
ondergaan, bijvoorbeeld voor een beroerte of
een botbreuk. Het doel is hen te helpen terug
te keren naar huis.
De zorg is aangepast aan uw individuele
herstelmogelijkheden en trainingstempo en
er wordt rekening gehouden met eventuele
andere aandoeningen.
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Revalidatie op maat
Het doel van revalidatie is te herstellen en zo veel mogelijk weer
zelf te kunnen. In het begin heeft u bij veel dingen hulp nodig,
later kunt u steeds meer zelf. Bij alle revalidatieprogramma’s
geldt: wat u zelf kunt, doet u zelf. Bij wat (nog) niet lukt, krijgt
u ondersteuning. U leert omgaan met blijvende beperkingen,
bijvoorbeeld als u niet meer goed kunt lopen. En u leert omgaan
met hulpmiddelen die u (tijdelijk) nodig heeft, zoals een rolstoel
of rollator.
Revalidatie is voor iedere persoon anders: het programma
wordt daarom voor u op maat gemaakt, passend bij uw
omstandigheden.

3

Verzorgenden en verpleegkundigen begeleiden en coachen u
bij de dagelijkse zorg, zoals wassen, aankleden en eten.
De fysiotherapeut speelt een grote rol bij het verbeteren van
uw fysieke situatie, terwijl de ergotherapeut zich bezig houdt
met de activiteiten in uw algemeen dagelijks leven.
De specialist ouderengeneeskunde (arts) is eindverantwoordelijk
voor de zorg en behandelingen die u krijgt.
Uw revalidatieproces en de voortgang hiervan wordt
regelmatig met u besproken. Afhankelijk van uw persoonlijke
situatie kunnen tijdens de revalidatie ook de psycholoog,
logopedist en diëtist worden ingeschakeld.
Ook kunt u een gesprek hebben met een maatschappelijk
werker of geestelijk verzorger en meedoen met verschillende
activiteiten.
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Intensieve behandeling
Het revalidatieprogramma, dat 3 weken tot 6 maanden in
beslag kan nemen, is afgestemd op uw mogelijkheden. Het
programma loopt van lichte tot zeer intensieve revalidatie,
waarbij het aantal behandelingen in een week is afgestemd
op uw persoonlijke situatie.
Tijdens het opnamegesprek wordt met u besproken welk
programma passend is voor u. Het intensieve programma
vereist een flinke motivatie en is bedoeld voor cliënten die de
intensieve therapie ook echt aan kunnen. De belangrijkste
aspecten die hierbij meegewogen worden zijn uw lichamelijke
en geestelijke belastbaarheid en eventuele complicaties.
Al snel na de start van het revalidatie-programma wordt
samen met u een datum afgesproken waarop u weer naar
huis gaat.
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Ontslagdatum
De geplande ontslagdatum geeft u en uw familie of mantelzorg
duidelijkheid waar we samen naar toe werken. U kunt zich
tijdig op uw ontslag voorbereiden en bijvoorbeeld thuiszorg en
aanpassingen aan uw woning regelen voor wanneer u weer
thuis bent. Vanuit Saffier bieden de woonzorgcoördinator en het
Servicebureau u hierbij desgewenst de nodige hulp.

Beslissing tot GRZ
De beslissing of GRZ voor u een geschikte revalidatiemogelijkheid
is, wordt door uw behandelend specialist in het ziekenhuis
genomen.
Tijdens de opname wordt u onderzocht door onder meer
de arts, fysiotherapeut en ergotherapeut. Zij stellen een
behandelplan voor u op. Zo spoedig mogelijk wordt vervolgens
de ontslagdatum met u afgesproken.
Opname op zaterdag is bij Saffier ook mogelijk.

Vergoeding
U krijgt geriatrische revalidatie voor 100% vergoed vanuit uw
basisverzekering.
GRZ valt onder het eigen risico. U bent geen eigen bijdrage
verschuldigd.
Saffier biedt GRZ in Mechropa en Nolenshaghe.
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Informatie
Servicebureau Saffier:
tel. 0800 7233 437 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur en onze website
www.saffiergroep.nl

Bezoek en contact
Nolenshaghe
is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Komt u
met de auto, dan is er in de
directe omgeving voldoende
parkeergelegenheid.
De receptie van Nolenshaghe is
bemand op:
- maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 18.30 uur
- weekend/feestdagen tussen
9.30 en 18.00 uur.
- Buiten de openingstijden kunt
u aanbellen en doet iemand
van de zorg open.

Locatiegegevens
Woon- en behandelcentrum
Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22
2555 XZ Den Haag
T. 070 477 01 00

Mechropa
is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Zowel bus
21 als tram 1 stoppen voor de
deur. Komt u met de auto, dan
kunt u parkeren op het eigen
parkeerterrein van Mechropa.
Ook zijn er in de directe omgeving
voldoende parkeerplaatsen, vanaf
13.00 uur betaald.
De receptie van Mechropa is
bemand op:
- maandag t/m vrijdag tussen
8.00 en 19.30 uur.
- weekend en feestdagen tussen
9.00 en 19.00 uur.

Locatiegegevens
Revalidatie- en verpleegcentrum
Mechropa
Scheveningseweg 296
2584 AC Den Haag
T. 070 789 20 00

