
Bent u medisch uitbe
handeld in het ziekenhuis 
en wacht u op vervolgzorg? 
  TriviumMeulenbeltZorg 
biedt u alle  noodzakelijke 
zorg op haar overbruggings 
 afdelingen in het Almelose 
en Hengelose ziekenhuis.

Locaties van TMZ

Almelo
Het Meulenbelt •	
De Horst (in Ziekenhuisgroep •	
Twente, locatie Almelo)
Appartementencomplex •	
De Greven
Zorgsteunpunt  •	
Het Noabershoes
Zorgsteunpunt De Riet•	

Borne
Het Dijkhuis•	
Theresiahof (Bornerbroek, •	
 gemeente Almelo)
Zorgsteunpunt Het Dijkhuis•	

Hengelo
Het Borsthuis•	
Overbruggingsafdeling Hengelo •	
(in Ziekenhuisgroep Twente, 
locatie Hengelo)
Zorgsteunpunt Thiems Inn•	

Tubbergen
MeulenbeltZorg•	
Appartementencomplex  •	
De Borgstaete

Twenterand
De Weemelanden (Vriezenveen)•	
Het Haarhuus (Westerhaar)•	
Zorgsteunpunt Garvesingel •	
(Vriezenveen)

Overbruggingsafdeling 
De Horst
ZGT locatie Almelo
Bezoekadres:  
Zilvermeeuw 1
7609 PP  Almelo 
Tel. 0900 - 2 453 453
Fax (0546) 69 48 23

Overbruggingsafdeling 
Hengelo
ZGT locatie Hengelo
Bezoekadres: 
Geerdinksweg 141
7555 DL  Hengelo
Tel. 0900 - 2 453 453

Zorgsteunpunt  
Het Noabershoes
Bezoekadres:  
Zwanenbelt 37
7607 JW  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23

Zorgsteunpunt  
De Riet
Bezoekadres:  
Dotterbloemstraat 9 
7601 CG  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Contactgegevens  
    van TMZ:

TriviumMeulenbeltZorg 
biedt zorg thuis en in ver
pleeg en verzorgingshuizen 
in de gemeenten Almelo, 
Borne, Hengelo, Tubbergen 
en Twenterand.

Overbruggingsafdeling

“Tijdelijke plek voor 
 intensieve zorg”
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Voor alle correspondentie  

geldt het postadres:

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 80  
7620 AB  Borne

Voor vragen en meer informatie, neem contact op met onze zorgbemiddelaars:

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.•	

Zorgsteunpunt  
Het Dijkhuis
Bezoekadres:  
’t Dijkhuis 1 
7622 CM  Borne
Tel. 0900 - 2 453 453

Zorgsteunpunt  
Thiems Inn
Bezoekadres:  
Bevrijderslaantje 6 
7551 KT  Hengelo
Tel. (074) 245 35 87

Zorgsteunpunt  
Garvesingel
Bezoekadres: 
Garvesingel 188 
7672 BJ  Vriezenveen
Tel. 0900 - 2 453 453

U vindt op al onze locaties:
thuiszorg•	
zorgalarmering•	
dagvoorzieningen•	



Overbruggingsafdelingen 
Hebt u geen ziekenhuiszorg meer nodig, maar is andere zorg 
nog wel noodzakelijk? Met een verpleeghuisindicatie (zie onder 
‘Kosten’) bent u dan welkom op de overbruggingsafdelingen van 
 TriviumMeulenbeltZorg, kortweg TMZ. U vindt ze bij de Ziekenhuis
groep Twente (ZGT), locatie Hengelo en locatie Almelo. U ontvangt 
er tijdelijk verpleeghuiszorg en kortdurende revalidatie. Doel is dat 
u weer op eigen benen kunt staan. Letterlijk en figuurlijk.

Zowel op de Overbruggingsafdeling Hengelo als De Horst in Almelo 
logeert u in een één of tweepersoonskamer met aangepast sanitair. 
Daarnaast kunt u in de huiskamers eten, meedoen aan activiteiten 
en er gasten uitnodigen. Verder staat er een multifunctionele ruimte 
tot uw beschikking voor overleg, ontmoeting en ontspanning.

TriviumMeulenbeltZorg

geestelijk verzorger. De dagelijkse 
zorg ontvangt u van verplegenden 
en verzorgenden, aangevuld met 
een logopedist, een fysiotherapeut 
en een ergotherapeut. Bovendien 
bieden activiteitenbegeleiders u hulp 
bij dagactiviteiten.

Hotelzorg
Onderdeel van het zorgteam vor-
men ook de medewerkers hotelzorg. 
Zij regelen alles rond uw maaltijd 
en de warme sfeer op uw afdeling. 
Het zorgteam is kortom een groep 
medewerkers die erop toezien dat u 
de nodige zorg ontvangt en dat uw 
verblijf zo prettig mogelijk is. 

Uitgangspunt zorgverlening
Bij uw opname bespreken wij de 
doelen van uw zorg en behandeling. 
Onze medewerkers zijn bovendien 
betrokken en omringen u met toe-
wijding. Uw wensen en behoeften 
staan daarbij centraal. Verder ont-

Voor wie?
Bent u uitbehandeld in het zieken-
huis en wacht u op vervolgzorg? Of 
hebt u voor korte tijd revalidatie 
nodig om daarna weer thuis te kun-
nen wonen? Dan zijn de overbrug-
gingsafdelingen van TMZ in Hengelo 
en Almelo mogelijk passend voor u. 
Moet u langere tijd revalideren, dan 
kunt u meestal beter terecht in een 
van onze verpleeghuizen.

Andere zorg
Hebt u na overbruggingszorg andere 
zorg nodig, bijvoorbeeld thuiszorg? 
Ook hierin kan TMZ iets voor u 
 betekenen. Bovendien sluit al onze 
zorg op elkaar aan en staat u er bij 
ons nooit alleen voor; TMZ neemt 
u als het ware aan de hand door 
zorgland.

Doel van revalidatie
Onze hulp bij revalidatie richt zich op 
twee dingen: zorgen dat u zich alleen 
beter kunt redden en u helpen met 
uw terugkeer naar huis. 

Zorgteam
Op De Horst en Overbruggings-
afdeling Hengelo staat een team 
voor u klaar, bestaande uit een vaste 
verpleeghuisarts, een zorgbemid-
delaar, een afdelingshoofd en een 

vangt u al onze diensten op basis 
van een gecertificeerd kwaliteits-
beleid.

Contactpersoon
Tijdens uw verblijf op de over-
bruggingsafdeling behartigt de 
eerstverantwoordelijk verzorgende 
(EVV) uw belangen. Hij of zij is 
verantwoordelijk voor de coör-
dinatie van uw zorg en treedt op 
als contactpersoon naar u en uw 
familie.
 

De kosten
Het grootste deel van de kosten 
voor uw verblijf op een overbrug-
gingsafdeling, krijgt u betaald van-
uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Daarvoor is 
het nodig dat het Centrum Indica-
tiestelling Zorg (CIZ) een positief 
oordeel (indicatie) geeft over uw 
opname. De AWBZ vergoedt niet 
alle kosten. Onze zorgbemidde-
laars geven u hierover graag meer 
informatie (zie contactgegevens).

Op de overbruggingsafdelingen 
 kennen wij geen bezoektijden.  
Wel stellen onze andere gasten het 
op prijs als u rekening houdt met 
hun rust en eettijden.

Meer hulp
Soms slaagt het revalidatieproces niet helemaal en blijkt terug
keer naar huis niet meer haalbaar. Dan begeleiden onze mede
werkers u en eventueel uw familie bij een vervolgtraject.  
Dit kan bijvoorbeeld de weg naar een verzorgingshuis zijn, of een 
afdeling in een verpleeghuis voor langere tijd. 


