Revalideren

Geriatrische revalidatiezorg Van Neynsel
Zes weken nadat hij werd geschept
door een brommer loopt Sjef Neesen
(71 jaar) alweer rond op de afdeling
geriatrische revalidatie Van Neynsel.
Zijn doel: zo snel mogelijk naar huis!
Het gebroken bekken dat hij opliep met
het ongeval, hoefde niet
te worden geopereerd.
Maar thuis herstellen,
na een korte ziekenhuisopname, was niet
mogelijk. Goede genezing
vraagt om continue zorg
en behandeling, des te
meer wanneer het een
kwetsbare doelgroep
betreft.

van de Wouw, afdelingsmanager geriatrische revalidatie: “Vanaf dag één zetten
we onze cliënten aan het werk. Naast de
therapie/behandeling stimuleren wij hen om
zoveel mogelijk zelf te doen: brood smeren,
persoonlijke verzorging. Als het mogelijk is
betrekken we ook de mantelzorger erbij. Alles om er voor
te zorgen dat ze de draad weer
op kunnen pakken om thuis
weer zo zelfstandig mogelijk te
leven.”

‘Alles om
thuis weer zo
zelfstandig
mogelijk te
leven.’

Een gebroken heup, een
beroerte, een zware operatie. Voor kwetsbare
ouderen is een goed herstel van levensbelang: het verschil tussen zelfstandig blijven
wonen of naar een verpleeghuis.

De Werkwijze
Bij Van Neynsel staat alles in het teken van
die terugkeer naar de thuissituatie. Eenmaal
opgenomen op de revalidatieafdeling wordt
gestart met een behandelplan. Daarin staan
de doelen, wat er nodig is om de doelen te
behalen, maar ook de ontslagdatum. Hesther

Ontslag naar huis

Samen met de ergotherapeut
ging Neesen vandaag voor
het eerst even naar huis. “We
hebben bekeken of ik me thuis
weer kan redden, of dat er
misschien nog aanpassingen nodig zijn.
Nou, ik kan weer prima uit de voeten! Over
een paar dagen word ik ontslagen, dan zit
mijn revalidatie bij Van Neynsel er weer op.
Het was goed, prima verzorging, maar ik ga
lekker weer naar mijn eigen huis!”, aldus
Neesen.

Meer informatie? Neem contact op met
Geriatrische revalidatie Van Neynsel.
Bel (073) 553 53 55 of mail
transferpuntgrz@vanneynsel.nl.

Zeker in eigen wijk!
Bij Van Neynsel streven we ernaar dat u altijd in uw eigen wijk kunt blijven w
 onen,
welke zorg u ook nodig heeft. Om dit mogelijk te maken, bieden wij verschillende
vormen van wonen, diensten, ondersteuning en zorg. Zodat u goed kunt leven, ook
als het leven verandert.
Wij nodigen u van harte uit om anderen te ontmoeten tijdens een van de vele
activiteiten of om eens te eten in een van onze brasserieën.

Activiteiten voor iedereen
Za 1-7

Jeu de boules

Eemwijk

10.30 - 12.00

Ma 3-7

Kaart- en spelmiddag

Eemwijk

14.00 - 16.30

Wo 5-7

Bloemschikken

Antoniegaarde

Wo 19-7

Sociëteit

Antoniegaarde

14.30

Vr 21-7

Kruidenworkshop

De Grevelingen

Vr 21-7

10.00 - 11.00

Sociëteit met optreden
van Yvonne Michels

14.00 - 16.00

Vr 7-7 Madjoe: Indonesische middag

De Grevelingen

De Grevelingen

Za 22-7
Optreden orkest
	‘Vriendenkring’

Za 8-7

13.30 - 17.00

Vive la France optreden
van Harald met Brocante,
Mont Martre, proeverij

Eemwijk

Za 8-7
Eemwijk

Jeu de boules

14.00 - 17.00

Eemwijk

10.30 - 12.00

Rommelmarkt

Zo 23-7

Vertrek Scootmobielclub

Jeu de boules

Eemwijk

Zo 9-7
Antoniegaarde

Antoniegaarde

10.30

Ma 24-7

Bingo

10.30 - 12.00

Eemwijk

14.00 - 16.00

Brabants Bont

Di 25-7

Liederentafel

14.00 - 16.00

Antoniegaarde

Wo 12-7

Avondbingo

Wo 26-7

De Grevelingen

19.00 - 21.00

Antoniegaarde

Wo 12-7

19.15

Plaatjes draaien Debby
15.30 - 16.00

Plaatjes draaien Debby

Za 29-7

Jeu de boules

15.00 - 16.30

Eemwijk

10.30 - 12.00

Antoniegaarde

Do 13-7

Sociëteit

Eemwijk

14.30

Za 15-7

Jeu de boules

Eemwijk

10.30 - 12.00

Ma 17-7

Kaart- en spelmiddag

Eemwijk

14.00 - 16.30

CONTACT

Klantenservice
Eemweg 114
5215 HR ’s-Hertogenbosch
klantenservice@vanneynsel.nl
telefoon (073) 822 80 00

JBZ en Van Neynsel
werken samen
Ouderenorganisatie Van Neynsel brengt
haar geriatrische revalidatieafdeling
onder in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

14.00 - 16.00

Za 22-7

11.00 - 16.00

Za 8-7

Antoniegaarde

14.30

In verband met privacy is voor de foto gewerkt met modellen.

Voor meer informatie kijk op
www.vanneynsel.nl/activiteiten

Volgens Jack Jansen, bestuursvoorzitter van
Van Neynsel, sluiten beide zorginstellingen
goed bij elkaar aan. Net als het Jeroen Bosch
Ziekenhuis legt Van Neynsel de nadruk op
wat patiënten en cliënten wèl kunnen. En
minder op beperkingen en ziekte.

Zorg voor kwetsbare ouderen
Jansen: “De nieuwe locatie biedt ons een
mooie kans. Eén en één is twee. In het
ziekenhuis stonden kamers leeg. En wij
waren op zoek naar ruimte.” Tegelijkertijd
is dit een verdere stap in de samenwerking tussen de VVT-sector (verzorgings-,
verpleeghuizen en thuiszorg) en het Jeroen
Bosch Ziekenhuis: kwetsbare ouderen in de
regio Den Bosch de juiste zorg, op het juiste
moment op de juiste plek bieden.

Park Antoniegaarde Zuid Willemsvaart 509, 5211 SJ ’s-Hertogenbosch
Boswijk Laan van Voorburg 13, 5261 LS Vught
De Bogerd Carillonlaan 10, 5261 LT Vught
De Grevelingen Grevelingen 66, 5215 ES ’s-Hertogenbosch
Eemwijk Eemweg 114, 5215 HR ’s-Hertogenbosch

De zorgorganisaties hebben voor deze
samenwerking gekozen, omdat oudere
patiënten die in het ziekenhuis worden
opgenomen een grotere kans op complicaties hebben. Hun gezondheid gaat dan
eerder achteruit en zij worden steeds
kwetsbaarder. Ouderen die geen zieken
huiszorg meer nodig hebben, kunnen
daarom beter zo snel mogelijk naar huis.
In de praktijk is opvang thuis niet altijd
mogelijk. Ook is het soms moeilijk een
plaats te vinden in een verzorgingshuis
of verpleeghuis waar iemand kan
herstellen of revalideren.
Vanaf 1 juli biedt de afdeling geriatrische
revalidatiezorg van Van Neynsel in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis plaats aan 30
revaliderenden.

Geriatrische revalidatie, Henri Dunantstraat 1,
Afdeling A8 Noord, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch

De Taling De Eendenkooi 2, 5223 KG ’s-Hertogenbosch
Residentie Rivièraa Eemweg 10-108,
5215 HR ’s-Hertogenbosch

www.vanneynsel.nl

