
Hebt u tijdelijk verpleeg-
huiszorg in combinatie 
met revalidatie nodig, om 
daarna weer naar huis 
te kunnen? 
U vindt deze dienstverlening 
bij TriviumMeulenbeltZorg 
in Hengelo en Almelo.

“Uw revalidatieprogramma 
op maat”

Revalidatie
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TriviumMeulenbeltZorg
 Revalidatieafdelingen 
Herstelt u van een herseninfarct of hersenbloeding? Knapt u op 
na een gebroken heup of knieoperatie? In deze en andere situaties 
kunt u tijdelijk verpleeghuiszorg met revalidatie nodig hebben. 
TriviumMeulenbeltZorg, kortweg TMZ, beschikt daarom over twee 
revalidatieafdelingen. Tichelwerk is de naam van de afdeling in Het 
Borsthuis in Hengelo. Afdeling Oldemeule vindt u in Het Meulenbelt 
in Almelo. 

Op deze afdelingen logeert u in een één- of tweepersoonskamer.  
Bovendien kunt u zowel in Hengelo als Almelo gebruikmaken van 
een gemeenschappelijke huiskamer. Hebt u meer zorg nodig?  
TMZ biedt u nog vele ander diensten. 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.
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Doel van revalidatie
Onze hulp bij revalidatie richt zich 
op twee zaken: zorgen dat u uzelf 
beter kunt redden en u helpen met 
uw terugkeer naar huis. Hebt u na 
uw thuiskomst nog thuiszorg of 
andere ondersteuning nodig, dan 
betekent TMZ ook hierin graag iets 
voor u. 

Zorgteam 
Zorgmedewerkers, behandelaars 
en medewerkers hotelzorg staan 
voor u klaar. Uw behandelaars 
zijn onder andere gespecialiseerd 
in de ouder wordende mens. In 
dit team zit een verpleeghuisarts, 
 fysiotherapeut, ergo therapeut en 
 zorgbemiddelaar, maar ook een 
logopedist, eerst verantwoorde
lijk verzorgende en een afdelings
hoofd. Als dat nodig is,  krijgen zij 
versterking van een psycholoog of 
geestelijk verzorger. 

De zorg
Verpleegkundigen en ziekenver
zorgenden, gespecialiseerd in 
hulp aan mensen die revalideren, 
vormen een belangrijke schakel in 
uw herstelproces. Deze zorgmede
werkers vragen u bijvoorbeeld om 
zo veel mogelijk dagelijkse activi
teiten alleen te doen, net als thuis. 
Denk aan wassen, aankleden, eten 
en lopen. Waar nodig staan de 
medewerkers vanzelfsprekend voor 
u klaar om te helpen. 

Hotelzorg
De medewerkers hotelzorg rege
len 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.

U ontvangt een revalidatie- 
 programma op maat,  
dus passend bij uw eigen 
situatie.
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De behandeling
Bij uw opname op de revalidatie
afdeling ondergaat u een uitge
breid onderzoek onder regie van 
een verpleeghuisarts. Alles wat u 
nog wel en niet kunt, komt daarbij 
aan bod. Op basis van de resul
taten en uw persoonlijke situatie 
maakt een speciaal behandelteam 
vervolgens een zorgprogramma 
op maat, dat past in uw totale 
revalidatieprogramma. Dit gebeurt 
in overleg met u en eventueel uw 
familie, waarbij we de gewenste en 
werkelijke verbeteringen en doelen 
bespreken. 

Persoonlijk programma
Omdat het om maatwerk gaat, 
kan het programma voor iedereen 
verschillen. In de meeste gevallen 
ontvangt u de diverse therapie
vormen alleen, in de oefenzaal en 
op de afdeling.

Uitgangspunt zorgverlening
Onze medewerkers zijn betrokken 
en omringen u met toewijding. 
Uw wensen en behoeften staan 
daarbij centraal. Al onze diensten 
ontvangt u bovendien op basis van 
een gecertificeerd kwaliteitsbeleid. 

Revalidatiespecifieke 
 doelgroepen
Binnen de afdelingen Tichelwerk 
en Oldemeule zijn aparte verpleeg
plaatsen beschikbaar, bedoeld 
voor mensen die:

 revalideren na een herseninfarct;•	
 revalideren na•	  ingrepen op het 
gebied van botten of gewrichten;
 moeite hebben met gezondheids•	
problemen door ouderdom.

Een eerstverantwoordelijk verzorgende 
van TMZ treedt op als contactpersoon 
naar u en uw familie.
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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. 
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Contactpersoon
Tijdens uw verblijf op de 
revalidatie afdeling behartigt de 
eerstverantwoordelijk verzorgende 
uw belangen. Hij of zij is verant
woordelijk voor de  coördinatie van 
uw zorg en treedt op als contact
persoon naar u en uw familie.

Bezoek
Zolang u logeert op de revalidatie
afdeling, bent u intensief bezig met 
verschillende  therapievormen.  
De ervaring leert dat  tussen de 
middag een rustpauze dan  welkom 
is. Voor een zo goed mogelijk 
revalidatieproces is het verstandig 
dat uw bezoek rekening houdt met 
de  therapietijden en de door u 
gewenste rusttijden.

Aanmelding en kosten
Kan de revalidatieafdeling iets 
voor u betekenen, dient u dan een 
AWBZaanvraag in voor de Alge
mene Wet Bijzondere  Ziektekosten. 
Dit doet u via het  Centrum 
Indicatie stelling Zorg (CIZ). Keurt 
het CIZ uw aanvraag goed, dan 
bepaalt dit orgaan een datum 
waarop uw revalidatie afgerond 
moet zijn. 

Afronden revalidatie
Tot welk moment u bij ons 
 logeert, hangt af van de zorg die 
u nodig hebt. U kunt dus eerder 
klaar zijn met revalideren, maar 
het kan ook langer duren. Is dat 
het geval, dan vragen wij bij het 
CIZ verlenging van uw indicatie 
aan. Neemt u voor vragen over 
deze indicatie contact op met 
uw zorgbemiddelaar.
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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)

TriviumMeulenbeltZorg biedt 
zorg thuis en in verpleeg- en 
verzorgings huizen in de  gemeenten 
Almelo, Borne, Hengelo, 
 Tubbergen en Twenterand.

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



Het Meulenbelt
Revalidatieafdeling  
Oldemeule 
Bezoekadres:  
Vriezenveenseweg 176
7602 PV  Almelo 
Tel. 0900  2 453 453
Fax (0546) 87 40 01

Het Borsthuis
Revalidatieafdeling  
Tichelwerk
Bezoekadres: 
Boerhaavelaan 85
7555 BK  Hengelo
Tel. 0900  2 453 453
Fax (074) 243 05 73

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

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

Contactgegevens  
    van TMZ:

Voor alle correspondentie  

geldt het postadres:

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 80  
7620 AB  Borne

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met onze zorgbemiddelaars:
Zorgsteunpunt  
De Riet
Bezoekadres:  
Dotterbloemstraat 9 
7601 CG  Almelo
Tel. (0546) 56 25 23

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

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

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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