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In het ETZ (Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis) ondergaat u een orthopedische ingreep of behandeling.
Na deze ingreep kan het noodzakelijk zijn dat u onder begeleiding herstelt (revalideert) in een
verpleeghuis. Uw herstel is in het ziekenhuis gestart en het wordt voortgezet in een verpleeghuis. Het
ETZ en diverse verpleeghuizen werken nauw samen aan uw behandeling. Op deze wijze ontvangt u de
juiste zorg en wordt gericht toegewerkt naar een terugkeer naar huis.

Instellingen
Het ETZ werkt samen met de Hazelaar in Tilburg en de Schakelring in Waalwijk. Samen met u wordt
gekeken welke mogelijkheden er zijn voor geriatrische revalidatiezorg. En welke locatie beschikbaar is.

Wie komt in aanmerking voor geriatrische revalidatiezorg?
Geriatrische revalidatiezorg richt zich op kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen
(multimorbiditeit) die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan.
Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of botbreuk of voor een nieuwe knie of heup, maar nog niet
in staat zijn terug te keren naar huis. Deze geriatrische patiënten kunnen aangewezen zijn op
multidisciplinaire geriatrische revalidatiebehandeling met als doel terugkeer naar huis.
Het niet alleen naar huis durven of eenzaamheid als u thuis bent, zijn geen redenen om een
revalidatieplek aan te vragen.

Plaatsing in een verpleeghuis
U bent in principe vrij in de keuze van een verpleeghuis. De orthopedisch verpleegkundige en/of een
medewerker van het opnamebureau van het verpleeghuis, regelt en bereid de opname met u voor. Er
gelden wel wachtlijsten voor de plaatsing in het verpleeghuis. De lengte van een wachtlijst verschilt
per verpleeghuis.
Een opname in een verpleeghuis wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u in
de informatiebrochures van de afzonderlijke verpleeghuizen. Deze kunt u opvragen bij de
contactpersoon van het betreffende verpleeghuis. Tevens kunt u altijd een afspraak maken voor een
introductiebezoek.
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Wie behandelt u?
In het ziekenhuis wordt u behandeld door één van de orthopedisch chirurgen en een team van
orthopeden in opleiding, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. In het verpleeghuis wordt u
behandelt door een verpleeghuisarts, verpleegkundigen, verzorgende, fysiotherapeuten en indien
nodig een ergotherapeut of diëtist.
De verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor uw behandeling in het verpleeghuis. Indien nodig is er
tijdens de behandeling in het verpleeghuis contact tussen de verpleeghuisarts en de behandelend
orthopedisch chirurg uit het ziekenhuis.

Wat gebeurt er na de behandeling in een verpleeghuis?
In overleg met de verpleeghuisarts en de behandelend specialist, wordt besproken of en in welke vorm
nabehandeling nodig is. Deze nabehandeling kan geboden worden door:
 fysio- en/of ergotherapie in de eerste lijn (dus niet verbonden aan het verpleeghuis);
 voortzetten van de behandeling via de dagbehandeling in een verpleeghuis;
 uiteraard blijft u onder controle van de orthopedisch chirurg.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u deze altijd voorleggen aan de
Orthopedisch verpleegkundige van het ETZ.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Orthopedisch verpleegkundige:
ma-do-vrij

(013) 221 66 03

Locatie ETZ Waalwijk
Orthopedisch verpleegkundige:
ma-di-wo-do

(013) 221 74 07

Planbureau Orthopedie:

(013) 221 24 79

Stichting de Wever:
Locatie verpleeghuis de Hazelaar
Vraag naar opnamecoördinatoren

(013) 464 41 54

Woonzorgcentrum Eikendonk:
Schakelring op locatie ETZ Waalwijk

(0416) 67 12 48
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