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In het MESO-project longgeneeskunde werken het ETZ en het Behandelcentrum De Hazelaar samen aan
uw behandeling.
De behandeling die in het ziekenhuis is gestart, wordt volgens gemaakte afspraken voortgezet in één
van beide zorgcentra. Op deze wijze ontvangt u de juiste zorg en wordt effectief toegewerkt naar een
terugkeer naar huis.

Voor wie is het project bestemd?
Het project is bestemd voor patiënten die bekend zijn met een aandoening aan de luchtwegen (ook
wel COPD genoemd). De bedoeling van het project is patiënten, na behandeling in het ziekenhuis,
weer zo snel mogelijk te laten terugkeren naar de thuissituatie.
Indien een patiënt na behandeling in het ziekenhuis nog niet voldoende hersteld is voor terugkeer
naar huis, kan de verdere behandeling beter en efficiënter gebeuren in een verpleeghuis. Daar wordt
geleerd weer actief bezig te zijn met de dingen uit het dagelijks leven. Dit noemt men ook wel
reactiveren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ontslag naar huis of elders binnen 1 tot 3 maanden
haalbaar is.
U komt in aanmerking voor het MESO-project als uw behandelend longarts goede kansen ziet u op
deze wijze te laten herstellen.

Voordelen van het MESO-project
Voordelen van het MESO-project zijn:
 een snelle opname in één van de zorgcentra;
 een op uw situatie passende behandeling en reactivering;
 ondersteuning van uw partner of degene die u thuis verzorgt;
 het regelen van noodzakelijke voorzieningen, zoals hulpmiddelen en begeleiding, na
zorgcentrum;
 goede overdracht en indien nodig instructie aan de thuiszorg en anderen.

ontslag uit het
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De behandeling in het Behandelcentrum
Het reactiveringsprogramma wordt afgestemd op uw mogelijkheden, uw situatie en de middelen die
beschikbaar zijn.
In het programma wordt aandacht besteed aan:
 activiteiten, gericht op het weer zoveel mogelijk kunnen doen in een voor u haalbare thuissituatie;
 conditietraining, ontspannings- en ademhalingsoefeningen;
 activiteiten op het gebied van spel en hobby.

Wie behandelt u?
In het Behandelcentrum wordt u behandeld door een team bestaande uit:
 een specialist ouderengeneeskunde;
 verplegenden en verzorgenden;
 een fysiotherapeut;
 een activiteitenbegeleider;
 indien nodig een zorgadviseur, diëtist of psycholoog.
De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor uw behandeling tijdens uw verblijf in het
zorgcentrum. Er is vooraf, maar dit kan ook tijdens de behandeling in het Behandelcentrum,
regelmatig contact tussen de specialist ouderengeneeskunde en de longarts in het ziekenhuis.

Hoe gaat de procedure in zijn werk?
Uw behandelend longarts bespreekt met u, uw partner of andere naasten, het voorstel tot opname in
een Behandelcentrum. Als er een akkoord is, wordt vanuit het ziekenhuis een aanvraag ingediend.
Nadat de aanvraag voor uw opname is ontvangen, bezoekt de specialist ouderengeneeskunde of
zorgadviseur van de betreffende instelling u in het ziekenhuis. Daarna zal een spoedige overplaatsing
geregeld worden.
Opname in het Behandelcentrum wordt betaald door de ziektekosten verzekeraar. U hoeft geen eigen
bijdrage te betalen. Wel kan het zo zijn dat u eventueel vanuit uw eigen risico moet betalen. De
zorgadviseur van één van de zorgcentra kan u hierover nader informeren.

Ontslag
Als duidelijk is dat u na de reactivering in het Behandelcentrum nog ondersteuning nodig hebt thuis,
zal in samenspraak met uw behandelaars en de thuiszorg aanvullende zorg geregeld worden.
De eerstverantwoordelijke voor uw zorg thuis is uw huisarts, deze wordt ingelicht als u weer naar huis
gaat.
Als u nog afspraken hebt met de longarts, gaan die gewoon door.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde:

(013) 221 02 60

Locatie ETZ Elisabeth
Route 22
Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, wachtruimte 3
Locatie ETZ Waalwijk
Nummer 56

Longgeneeskunde, 42.185 01-19
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