
Snel herstel en weer regie 
over uw eigen leven
Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

•  Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan 

•  Uw mantelzorgers worden nauw betrokken

•  Vertrouw op ons gespecialiseerde behandelteam   

•  Ruime éénpersoonskamers en alle faciliteiten aanwezig

•  Innovatieve oefenapparatuur voor het beste resultaat

Revalidatie

Samen voor persoonlijke zorg     
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Weten waar u aan toe bent

Wat heeft u nodig om uw leven weer op te pakken, eventueel met hulp van 

thuiszorg? Dat bespreken we samen met u en uw familie voor u bij ons gaat 

revalideren. Ook spreken we af hoe lang u bij ons revalideert. Zo weet u waar 

u aan toe bent. Vervolgens gaan we na uw komst samen aan het werk om de 

revalidatiedoelen op de afgesproken momenten te bereiken. Hierbij maken 

we gebruik van een zorgpad. Dit is een soort stappenplan waarin precies te 

vinden is welk soort zorg bij uw aandoening past. Ervaart u ook andere 

beperkingen, bijvoorbeeld angst om te vallen? Dan nemen wij dit ook op in 

het zorgpad. Hierdoor ontstaat een volledig op uw situatie afgestemd 

revalidatieplan, waar we samen mee aan de slag gaan. 

Samenwerken met uw naasten 

Krijgt u ondersteuning van familie of vrienden? Dan vinden wij het belangrijk 

om uw mantelzorgers vanaf de eerste dag bij uw revalidatie te betrekken, 

zodat zij op de hoogte zijn van uw mogelijkheden en beperkingen. Wat u 

leert tijdens uw revalidatie is namelijk ook belangrijk op het moment dat u 

weer thuis gaat wonen. We organiseren zelfs speciale meeloopdagen. Familie 

en mantelzorgers kijken dan mee bij uw therapie en leren wat het beste is 

voor u. Bijvoorbeeld hoe ze u handig in en uit de auto kunnen helpen.

Bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) kunt u revalideren als u na een verblijf in het ziekenhuis 

niet direct terug kunt naar uw eigen woning. Bijvoorbeeld als u te maken heeft gehad 

met een botbreuk, een heupoperatie, een hartinfarct of een beroerte. Samen met een 

specialistisch revalidatieteam kunt u bij TMZ snel en prettig aan uw herstel werken. 

Het uiteindelijke doel is om weer zo zelfstandig mogelijk te worden en terug te keren 

naar uw thuissituatie. Daar zetten we samen de schouders onder! 

Snel en prettig herstellen  
na een verblijf in het ziekenhuis

Familie werkt samen  
met behandelaren voor  
het beste resultaat. 
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Binnen uw revalidatie 
speelt u zelf de hoofdrol.

Eigen regie 

Binnen uw revalidatie speelt u zelf de hoofdrol. Alles is erop gericht om u zo 

snel en goed mogelijk te laten herstellen. Dat kan af en toe best hard werken 

zijn. Wij stimuleren u bijvoorbeeld om buiten de behandeltijden ook zelf

standig aan de slag te gaan met de oefeningen die u van ons krijgt.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u zoveel mogelijk dingen zelf doet  

die u straks thuis ook weer moet kunnen. U kunt hierbij bijvoorbeeld  

denken aan koffie of thee halen of een toiletbezoek. Uiteraard krijgt u waar 

nodig begeleiding van onze gespecialiseerde zorg medewerkers.

Gespecialiseerd in ouderenzorg 

Nergens in de regio vindt u zó veel specialistische ouderenzorg als bij TMZ.  

Onze medewerkers zijn hiervoor namelijk speciaal opgeleid. Ze begrijpen dus 

waar u tegenaan loopt en wat u nodig heeft. Een prettige gedachte.  

Wist u dat u bij TMZ aparte afdelingen vindt die zich gespecialiseerd hebben 

in veelvoorkomende aandoeningen, zoals een beroerte of een botbreuk? 

Medewerkers van deze afdelingen hebben nog meer kennis van uw situatie 

en kunnen u nog beter ondersteunen bij uw herstel. Daarnaast verloopt het 

herstel vaak sneller als u samen met lotgenoten kunt optrekken.

“Na een ongelukkige val - ik ging in het 

hengsel van een draagtas staan bij het 

uitpakken van mijn boodschappen - brak 

ik mijn bovenbeen. Na een verblijf in het 

ziekenhuis ben ik nu ruim een maand aan 

het revalideren binnen Het Meulenbelt in 

Almelo. Hier werk ik in de oefenruimte 

intensief aan mijn herstel. Langzaam maar 

zeker mag ik mijn been steeds iets meer 

belasten. Al sinds de eerste dag valt het 

mij op dat de sfeer hier fantastisch is. 

Iedereen is vrolijk, maakt een praatje en 

steekt je regelmatig een hart onder de 

riem. Ik ben ervan overtuigd dat deze 

positieve benadering je net een extra zetje 

in de rug kan geven bij het herstel.”

Mevrouw Wittenaar

“ De sfeer is hier 
fantastisch”
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Tijdens uw revalidatieperiode helpt ons deskundige behandelteam u bij uw 

herstel. Afhankelijk van uw zorgvraag krijgt u bijvoorbeeld fysiotherapie, 

ergotherapie, logopedie of een combinatie hiervan. Daarnaast kunnen onze 

psychologen, diëtisten en geestelijk verzorgers u waar nodig ondersteunen 

tijdens uw revalidatie en helpen onze verzorgenden en verpleegkundigen u 

graag bij dagelijkse handelingen. Alles is erop gericht om u zo snel en goed 

mogelijk te laten herstellen. We hebben voor u alvast op een rijtje gezet 

met wie u te maken kunt krijgen tijdens uw revalidatieperiode bij TMZ.

Met wie krijgt u tijdens  
uw revalidatie te maken?

Zorgbemiddeling

Onze zorgbemiddelaars zijn op de 

hoogte van alle mogelijkheden op het 

gebied van zorg, wonen en welzijn. 

Zij kunnen u helpen bij het regelen van 

de gewenste zorg.

Zorgmedewerkers 

Onze gespecialiseerde zorgmede werkers 

 verpleegkundigen en verzorgenden  

ondersteunen u tijdens uw herstel

periode en helpen u bij dagelijkse 

handelingen die u nog niet zelfstandig 

kunt uitvoeren.

Specialist ouderengeneeskunde 

Een specialist ouderengeneeskunde is een 

arts die zich gespecialiseerd heeft in de 

zorg voor ouderen en chronisch zieken en 

in revalidatie. Tijdens uw verblijf is hij/zij 

medisch verantwoordelijk.

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeuten van TMZ behandelen, 

begeleiden en adviseren u tijdens uw 

revalidatie periode. Samen met hen 

werkt u gericht aan het herstel van uw 

zelfstandigheid, bijvoorbeeld door met 

oefeningen uw spierkracht te vergroten 

of uw balans te verbeteren. 

Ergotherapeut 

De ergotherapeut kijkt samen met u hoe u 

uw leven thuis weer op kunt pakken en 

ondersteunt en adviseert u bij het zelf 

standig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

Hierbij kunt u denken aan advies  

over hulpmiddelen en aanpassingen  

aan uw woning. 

Logopedist

Onze logopedisten behandelen en 

ondersteunen u tijdens het revalidatie

proces als er bijvoorbeeld sprake is van 

problemen met praten, slikken of uw 

gehoor.

Psycholoog

In sommige gevallen is psycho logische 

hulp of begeleiding nodig om de 

revalidatiedoelen te behalen. Als dit bij 

u het geval is, kunt u ver trouwen op 

onze gespecialiseerde psychologen.

Diëtist 

Onze diëtisten geven u persoonlijke 

adviezen over voeding en helpen u bij 

het in de praktijk brengen hiervan.

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger staat u waar 

nodig bij in het omgaan met levens

vragen, zingevingsvragen en ethische 

vragen, bijvoorbeeld door het voeren 

van persoonlijke gesprekken.

Alles is erop gericht om u 
zo snel en goed mogelijk te 
laten herstellen.

“Na een knieoperatie heb ik 7 weken aan mijn 

herstel gewerkt in Het Borsthuis in Hengelo. 

Inmiddels woon ik – met ondersteuning van 

mijn man - weer thuis. Ik kijk erg tevreden 

terug op mijn revalidatieperiode. Alles is erop 

gericht om zo snel mogelijk te herstellen. 

Samen met de zorgmedewerkers werk je toe 

naar een concreet doel. Ik vind het erg prettig 

dat ik nu ik weer thuis woon nog 2 keer in de 

week terug kan komen om te trainen met 

mijn vaste fysiotherapeut. Samen gaan we 

aan de slag om mijn been sterker te maken. 

Ik hou er namelijk helemaal niet van om 

afhankelijk te zijn van anderen en ik wil 

bovendien zo snel mogelijk weer auto kunnen 

rijden.”

Mevrouw Guilonard

“ Samen werk je toe naar 
een concreet doel”



Ruime eenpersoonskamers en alle faciliteiten aanwezig 

De revalidatieafdelingen van TMZ beschikken over ruime eenpersoonskamers 

met sanitair. Daarnaast kunt u gebruik maken van alle faciliteiten die onze 

woonzorgcomplexen te bieden hebben, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke 

huiskamer, een sfeervol restaurant, gratis wifi en een kapsalon. Er worden 

regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, zoals samen koken, een spelletje 

doen of het bijwonen van optredens.   

Innovatieve oefenapparatuur 

Tijdens uw herstel kunt u gebruik maken van de meest innovatieve oefen

apparatuur. Samen met onze behandelaren en in uw ‘eigen tijd’ kunt u  

effectief werken aan het vergroten van uw spierkracht, het verbeteren van 

uw balans of het oefenen met lopen. Zo is er bijvoorbeeld een balansoefening 

waarbij via een scherm aanwijzingen worden gegeven en uw bewegingen 

met een camera worden geregistreerd.

Na uw revalidatie

Tijdens uw revalidatie zetten we ons samen in om ervoor te zorgen dat u 

weer zo zelfstandig mogelijk thuis kunt wonen. In sommige gevallen is een 

terugkeer naar huis wel veilig, maar is het einddoel van uw revalidatie nog 

niet bereikt. In dit geval kunt u na uw revalidatieperiode uw behandeling 

gewoon voortzetten in uw vertrouwde oefenruimte bij TMZ of bij u thuis. 

Daarnaast kunt u eventueel een beroep doen op onze thuiszorg. 

Lukt het niet meer om terug naar huis te gaan? Dan zoeken we samen naar 

een goede oplossing.

Uitstekende voorzieningen

U kunt gebruik maken van alle 
faciliteiten die onze woonzorg-
complexen te bieden hebben.
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Almelo

Hengelo

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag naar u 

toe om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Onze zorgbemiddelaars helpen u graag verder.

10 311

Meer weten over revalideren bij TMZ?

Het Meulenbelt 
Vriezenveenseweg 176  7602 PV Almelo

Het Borsthuis
P.C. Borstlaan 10  7555 SH Hengelo

Praktische informatie
Waar revalideren:   Het Meulenbelt in Almelo en  

Het Borsthuis in Hengelo.
Wanneer starten:   Elke dag, waar nodig ook in het 

weekend.
Kosten:   Geriatrische revalidatie wordt 

door uw zorgverzekering vergoed 
vanuit de basisverzekering.

Contact:   U krijgt één vertrouwd gezicht 
voor informatie, vragen en een 
wekelijks gesprek over uw 
vooruitgang.



 

TriviumMeulenbeltZorg 

Postbus 5019 

7600 GA Almelo

T : 085  77 38 777  

E : info@triviummeulenbeltzorg.nl

I : www.triviummeulenbeltzorg.nl 

 : youtube.com/triviummeulenbelt

 : twitter.com/tmzorg

Samen voor persoonlijke zorg     www.triviummeulenbeltzorg.nl


