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1. Revalideren bij zorggroep Maas & Waal 

Samen op weg naar beter 

Zo snel mogelijk terug naar wat gewoon was en vertrouwd. De meeste mensen die 

bij zorggroep Maas & Waal (zMW) komen revalideren, hebben zich dat tot doel 

gesteld. Net als u waarschijnlijk. Binnen zMW streven wij diezelfde doelstelling na. 

Met de juiste vakmensen, brede expertise en op succesvolle ervaringen gestoelde 

methoden, doen wij er alles aan doen om samen met u de weg naar herstel af te 

leggen. 

In deze informatiemap vertellen we daar graag meer over. Bijvoorbeeld over hoe 

we dat doen en wat daarvoor van u wordt verwacht. Want als er iets duidelijk is, 

dan is het dat revalideren een werkwoord is. Gelukkig staat u er niet alleen voor. 

Revalideren is namelijk ook en vooral een kwestie van samen doen. U de motivatie 

en de inspanning, wij de deskundigheid en ervaring. Zo gaan we samen, op weg 

naar beter. 

Werken aan uw herstel 

Als we binnen zMW over revalideren praten, dan bedoelen we het traject dat gericht 

is op het weer kunnen functioneren in uw thuisomgeving. Dat hoeft niet altijd te 

betekenen dat u alles zelfstandig kunt. Met hulp van een partner, mantelzorger of 

een sociaal netwerk om u heen, kunt u ook samenredzaam zijn. Om dat doel te 

bereiken hebben we op onze revalidatie-units een continu revalidatieklimaat. Dat 

klimaat rust op de zMW werkstijl. 

1. De cliënt is aan zet 

We organiseren het revalidatieprogramma rondom u. 

We sluiten aan bij de behoeften en thuissituatie. Uw 

doel is ons doel. U bepaalt wat u opnieuw wilt leren, 

wat u weer zelfstandig wilt kunnen doen om met een 

vertrouwd gevoel naar huis te gaan. Daarbij past 

ook eigen verantwoordelijkheid; we gaan ervan uit 

dat u gemotiveerd bent om te revalideren en leren u 

zelf te revalideren. Bij deze aanpak past een 

coachende vorm van zorg. We nemen taken niet 

over, maar stimuleren en bemoedigen patiënten vanuit onze expertise en ervaring 

zoveel mogelijk zelf te (leren) doen.  

2. Zo snel mogelijk terug naar huis 

We houden voortdurend het revalidatiedoel van u in het oog; vaak is dat zo snel 

mogelijk weer naar huis. We kijken daarom ook goed naar de thuissituatie. Wat 

binnen de revalidatie-unit geleerd wordt, moet thuis uitkomst bieden. Die 

thuissituatie wordt gezien in relatie tot eventuele mantelzorgers en uw (lokale) 

netwerk. Zij vormen een essentieel onderdeel in de mogelijkheid voor u om snel 

naar huis te kunnen. 
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3. Alles is revalideren 

We vragen u om intensief te oefenen. Niet alleen in de 

oefenruimte, maar ook in alledaagse situaties, bij alledaagse 

bezigheden zoals wassen en aankleden, eten en koffie 

inschenken. En zelfs bij uitstapjes of plezier maken. Het zijn 

immers dit soort ‘gewone’ activiteiten die u na uw ontslag 

ook thuis weer zult willen kunnen doen. Alles draagt bij aan 

uw revalidatie. 

4. We werken als één team. 

Niet alleen werken we samen met u, ook de diverse 

disciplines die betrokken zijn bij de revalidatie zoeken elkaar 

op. Door gezamenlijke inspanning, het gebruiken van elkaars 

expertise en het delen van informatie, bereiken we het door u gestelde doel.  
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2. De voorbereiding van uw komst  
Bij aankomst wordt u ontvangen door uw contactpersoon, de revalidatiecoördinator 

en/of de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genaamd). 

Omdat zij al door het ziekenhuis of door de huisarts op de hoogte zijn gebracht 

over uw situatie, kan het ontvangstgesprek beperkt blijven tot het kennismaken 

met de revalidatie-unit waaronder het regelen van praktische zaken en het globaal 

bespreken van uw revalidatie. Op deze eerste dag maakt u ook kennis met de 

fysiotherapeut die met u afspraken over het bewegen en verplaatsen (transfers) 

maakt. 

Gedurende de eerste dagen van uw verblijf maken we samen, specifiek voor u, uw 

revalidatieprogramma. Dit leggen we vast in uw zorg- en behandelplan. Ook 

schatten we in hoelang uw revalidatietraject zal duren en stellen samen met u een 

voorlopige ontslagdatum vast. Op die manier zijn uw persoonlijke revalidatiedoelen 

bij alle behandelaars en (zorg)medewerkers bekend. 

Uw revalidatieperiode 

Uw verblijf, van enkele weken tot enkele maanden, staat in het teken van ‘Alles is 

revalidatie’. Revalideren bij zMW is intensief oefenen, ook met alledaagse 

bezigheden zoals wassen en aankleden, eten, zelf koffie inschenken, huishoudelijke 

karweitjes zoals tafel dekken en opruimen, buiten oefenen met lopen en plezier 

maken. Ook betrekken wij uw naasten en/of mantelzorgers bij het 

revalidatieprogramma. Revalidatie vraagt veel van u. De therapeuten en 

zorgmedewerkers stimuleren u om de grenzen van uw mogelijkheden op te zoeken. 

Maar we willen voorkomen dat u uitgeput raakt. Samen zoeken we steeds naar wat 

de goede balans is voor u, de balans tussen inspanning en ontspanning. 

 
In balans 
Voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning hanteren we de PRET 

regels.  

P  staat voor Pauzeren 

We houden regelmatig pauzes tijdens therapie zodat u weer op adem kunt komen. 

R  staat voor Rust 

We zorgen voor een rustige sfeer op de revalidatie-unit en op uw kamer. U raakt 

minder snel vermoeid als het rustig, opgeruimd en stil is.  

E  staat voor Eén ding tegelijk  

Om u goed te kunnen concentreren op de therapie is het belangrijk om één ding 

tegelijk te doen. Het is voor revalidanten vaak al lastig om tegelijkertijd te oefenen 

en een praatje te maken met de therapeut.  

T  staat voor Temporiseren 

Uw tempo bepaalt het tempo van de revalidatie. We zullen u aanmoedigen om 

steeds iets verder te gaan. Maar we doen dat niet sneller dan u aankunt. We nemen 

de tijd. 
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Het verloop van uw revalidatieproces 

De opnameduur varieert van enkele weken tot enkele maanden.  

De specialist ouderengeneeskunde en de revalidatiecoördinator bewaken uw 

revalidatieverloop. Wekelijks wordt uw voortgang besproken tijdens een 

multidisciplinair overleg (MDO) met alle betrokken therapeuten. De bevindingen uit 

dit overleg worden met u en eventueel samen met uw naaste(n) doorgesproken.  

De revalidatiecoördinator begeleidt u door uw revalidatietraject. Zij plant en 

bewaakt met u de afspraken die voortkomen uit uw zorg- en behandelplan. Zij 

bespreekt met u uw persoonlijke revalidatiedoelen en de voorwaarden voor ontslag.  

 

Het ontslag naar huis 

Op het moment dat uw revalidatiedoelen zijn behaald, worden de voorwaarden voor 

ontslag naar huis geregeld. Hierbij kunt onder andere denken aan: 

 thuiszorg 

 nabehandeling door therapeuten thuis of poliklinisch  

 dagbehandeling 

 regelen van hulpmiddelen 

 

De revalidatiecoördinator zal samen met u en uw naaste en/of mantelzorger het 

ontslag voorbereiden en uw nazorg regelen zodat u met vertrouwen naar huis kunt. 

 

In de volgende hoofdstukken leest u onder andere meer over de revalidatie-unit, de 

voorzieningen en de medewerkers die u begeleiden en behandelen tijdens uw 

revalidatie. 

Wilt u vooraf kennismaken met ons en het zMW Revalidatie-en Behandelcentrum 

dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. 

U kunt hiervoor bellen naar de Klantenservice, (0487)59 96 66 en vragen naar de 

revalidatiecoördinator. 
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3. Revalideren 

Het eerst waar u waarschijnlijk aan denkt bij revalideren is ‘leren lopen’. U oefent 

het lopen op verschillende momenten van de dag, onder begeleiding van een 

fysiotherapeut of onder begeleiding van een verzorgende. Daarbij hoort ook; het 

opstaan, gaan zitten en het in en uit bed komen. 

Oefenen in de grote oefenzaal   Bij mooi weer buiten oefenen. 

 

Therapieën 

Individuele therapieën 

 Looptraining 

 Training lichamelijke verzorging en huishoudelijke vaardigheden 

 Training zelfredzaamheid 

 Training taal 

U krijgt huiswerkoefeningen van uw therapeuten die u, tussen de therapieën door, 

zelfstandig kunt oefenen. U oefent in uw kamer, op de gang of in de speciale 

oefenruimte voor cliënten. 

 

  

Individueel oefenen met uw therapeut. 
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Groepstherapieën 

 

 Ontbijtbuffet 

 Kookgroep 

 Mantelzorgtraining 

 Arm- en handtraining 

 Valpreventie 

 Ontspanningstherapie 

 Circuittraining 

 Breingroep 

 

 

Iedere ochtend een lopend ontbijt buffet. De eerste loopoefeningen van de dag.  

 

 

Alles is revalideren 

Revalideren is niet alleen weer leren lopen. Ook de dagelijkse dingen zijn 

revalidatie: uw lichamelijke verzorging, de huishoudelijke klusjes en uw hobby’s. Bij 

zMW revalideert u de hele dag, met alle therapeuten en alle 

revalidatiemedewerkers. Niet alleen in de oefenzaal maar ook in uw kamer, de 

badkamer, tijdens het ontbijtbuffet en buiten. U revalideert alleen en soms ook met 

anderen in een therapiegroep. 

 

De warme maaltijd wordt ’s middags geserveerd in het restaurant. Soms is het 

nuttigen van de maaltijd een onderdeel van de therapie. Dan eet u in de 

eetkamer/lounge van de revalidatie-unit. 
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Balans tussen inspanning en ontspanning. 

Revalidatie vraagt veel van u. De therapeuten en revalidatiemedewerkers 

stimuleren u om de grenzen van uw kunnen op te zoeken. Maar we willen 

voorkomen dat u uitgeput raakt. Samen zoeken we steeds naar wat de goede 

balans is voor u, de balans tussen inspanning en ontspanning. 

 

 

Revalideren bij zMW is intensief oefenen, ook met alledaagse 

dingen. 

                                     

U staat centraal 

Het gezegde ‘De klant centraal’ geldt ook binnen zMW. U staat in het middelpunt, al 

onze zorg draait om u. Dit betekent niet dat wij alles uit handen nemen, want als 

wij dat zouden doen, dan zou u nooit zelfredzaam worden. Daarom laten wij u 

bijvoorbeeld zelf de koffie inschenken of helpen met wassen of opruimen. Alleen 

wanneer wij denken dat iets voor u te moeilijk of te zwaar is, dan nemen wij het 

van u over. En omdat elke patiënt anders is, kan het zijn dat wij voor uw 

buurvrouw de koffie inschenken en u vragen het zelf te doen. 

De mens om u heen 

Bij het revalideren spelen ook de mensen die u na staan een belangrijke rol: uw 

partner, kinderen, buren of vrienden. Daarom betrekken wij hen graag bij de 

revalidatie en de gesprekken over uw vorderingen. Zo organiseren we ook 

regelmatig speciale trainingen voor mantelzorgers. 
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4. Uw revalidatieteam 
 

Revalidatie lijkt op topsport. En in die vergelijking bent u de wielrenner die de berg 

wil beklimmen. Of de schaatser die de 10 kilometer wil rijden. Alleen op eigen 

kracht kunt u de top halen. Alleen door inspanning en uithoudingsvermogen kunt u 

die lange afstand uitrijden. Maar, net als topwielrenners en topschaatsers, staat u 

er niet alleen voor. Het hele revalidatieteam van zorggroep Maas & Waal staat 

achter u.  

 

Revalideren is teamwerk 

U krijgt te maken met verschillende medewerkers die ieder gespecialiseerd zijn op 

hun eigen terrein. Samen zorgen zij ervoor dat u de revalidatie krijgt die bij u past. 

Wij stellen ze hier aan u voor. 

 

Specialist ouderengeneeskunde  

De specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genoemd) is 

verantwoordelijk voor u revalidatieplan en zorgt ervoor dat alle therapieën goed op 

elkaar zijn afgestemd. 

 

Revalidatiecoördinator 

De revalidatiecoördinator is een verpleegkundige die u begeleidt door uw 

revalidatietraject. Zij plant en bewaakt met u de afspraken die voortkomen uit uw 

zorg- en behandelplan. Zij bespreekt met u uw persoonlijke revalidatiedoelen en de 

voorwaarden voor ontslag.  

 

Contactverzorgende 

De contactverzorgende is voor u het eerste aanspreekpunt. Zij ontvangt u bij 

binnenkomst, is aanwezig bij alle familiegesprekken en staat klaar om al uw vragen 

te beantwoorden. 

 

Revalidatiemedewerker 

De revalidatiemedewerkers zijn verzorgenden die ervaren zijn op het gebied van 

revalidatie. Zij werken de hele dag met u aan de oefeningen die u van de 

therapeuten hebt gekregen.  

 

Fysio-, logo- en ergotherapeut 

De fysiotherapeut helpt u bij het bewegen: lopen - met of zonder hulpmiddel, gaan 

zitten, opstaan, uit bed komen enzovoort.  

De logopedist helpt u bij het verbeteren van uw spraak en uw communicatie met 

anderen en is gespecialiseerd in het omgaan met en behandelen van slikproblemen. 

De ergotherapeut helpt u zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijkse 

leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om lichamelijke verzorging, aankleden, eten en 

drinken. De ergotherapeut geeft ook advies over aanpassingen in huis en gebruik 

van hulpmiddelen.  
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Psycholoog 

De psycholoog kan u ondersteunen bij het omgaan of weer leren omgaan met 

psychische en psychosociale problemen. Regelmatig is psychologisch onderzoek 

nodig, bijvoorbeeld neuropsychologisch onderzoek na een beroerte of CVA, of bij 

het vermoeden van dementie. Ook onderzoekt de psycholoog veranderingen in 

persoonlijkheidstrekken en gedrag en brengt stemmingsproblemen (bijvoorbeeld 

angst, rouw, depressiviteit) in kaart. Samen met u bekijkt de psycholoog welke 

begeleiding en ondersteuning het beste bij u past. 

  

Maatschappelijk werker 

De maatschappelijke werker geeft u advies en ondersteuning bij het leren omgaan 

met uw beperkingen. Ook geeft zij advies over het regelen van praktische zaken 

voor de terugkeer naar huis. 

 

Geestelijk verzorger 

De geestelijke verzorger kan u persoonlijk terzijde staan bij zin- en levensvragen. 

Er zijn regelmatig vieringen, vaak onder leiding van vrijwilligers. Deze zijn voor 

iedereen toegankelijk.  

 

Vrijwilligers 

Er zijn veel mensen die u en ons gedurende een deel van hun vrije tijd helpen. Het 

vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in bij de zorg en het welzijn voor 

onze cliënten. Vrijwilligers nemen geen taken over van medewerkers. Hun taken 

zijn aanvullend. 
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5. zMW Revalidatie- en Behandelcentrum (locatie 

Waelwick) 
 

Waelwick is een begrip in de regio. De 

inwoners van het land Maas en Waal 

kennen het vooral als verpleeghuis voor 

ouderen en chronisch zieken. Bij artsen 

en therapeuten is Waelwick vooral 

bekend om zijn speciale expertise op 

het gebied van revalidatie.  

Toch hebben we er voor gekozen om de 

naam Waelwick te vervangen door het 

zMW Revalidatie- en Behandelcentrum. 

Na een ingrijpende renovatie beschikt 

zMW namelijk over een compleet vernieuwde omgeving voor hoogwaardige 

revalidatie en (eerstelijns)behandeling. Het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum 

is gehuisvest in de voormalige locatie Waelwick te Ewijk, waar we onze 

revalidatiefaciliteiten, kennis en expertise hebben geconcentreerd. Daardoor zijn wij 

in staat nog betere kwaliteit van zorg te bieden. 

 

Hieronder leest u welke voorzieningen er zijn voor therapie, ontmoeting en 

ontspanning en bezinning. Daarna volgt een ABC van de belangrijkste 

wetenswaardigheden. 

 

Voorzieningen 

Verblijf op de revalidatie-unit 

De revalidatie-unit beschikt over ruime  een- en tweepersoonsslaapkamer, voorzien 

van  alle gemakken zoals douche en toilet aangrenzend aan de slaapkamer, TV, 

voldoende kastruimte en zowel praktische als sfeerverlichting op uw kamer. 

             

Tweepersoonsslaapkamer   Eenpersoonsslaapkamer 
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Er is een huiskamer waar u s’ochtends  gebruik kunt maken van het lopend 

ontbijtbuffet. In deze huiskamer, waar hoge tafels staan, kunt u ook elkaar 

ontmoeten, de krant lezen of een spel spelen. 

Naast de huiskamer is er ook een lounge, waar u onder andere TV 

kunt kijken. 

  

Ontmoeting en gezellig tafelen 

In de Binnentuin van Waelwick kunt u bezoek ontvangen, een kaartje leggen of  

deelnemen aan (spel)activiteiten. Rond het middaguur worden de Plaza en de 

Binnentuin omgetoverd tot een restaurant.  

 

 

 

 

De Binnentuin. 
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Het ABC van het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum 

Hier leest u de belangrijkste wetenswaardigheden.  

 

Bezoek 

Er zijn geen vaste bezoektijden. Uw familie en vrienden zijn de hele dag en avond 

welkom, ook in ons restaurant. Maar wij verzoeken u en uw bezoekers wel om 

rekening te houden met uw revalidatieprogramma en uw rust. Ook is het voor de 

therapie van belang dat er een rustige sfeer is op de revalidatie-unit. 

 

Cameratoezicht ingang 

De locatie heeft bij de ingang cameratoezicht voor uw en onze veiligheid.  

 

Eten en drinken 

Bij uw verblijf zijn alle maaltijden en de koffie, thee en frisdrank op de revalidatie-

unit inbegrepen. Ook in de Binnentuin, het restaurant voor cliënten en 

medewerkers, zijn de koffie en thee gratis. Overige consumpties, waaronder 

alcoholische dranken, zijn tegen betaling verkrijgbaar. 

De broodmaaltijden zijn op de revalidatie-unit en de warme maaltijd wordt in het 

restaurant geserveerd. Ook uw bezoek is, tegen betaling, welkom voor de maaltijd 

in het restaurant.  

 

Familie contactpersoon 

Wij stellen het zeer op prijs wanneer er vanuit uw familie iemand als 

contactpersoon (cliëntvertegenwoordiger) optreedt. Het is prettig wanneer deze 

persoon aanwezig is bij de opname en de voortgangsgesprekken met de arts 

(specialist ouderengeneeskunde).  

Aan uw contactpersoon vragen we ook een aantal zaken te regelen en/of te 

coördineren op het gebied van communicatie, eventuele ziekenhuisbezoeken en 

financiën. Wij noteren de naam van uw contactpersoon in uw zorgdossier. 

 

Geldzaken 

In Waelwick kunt u geen geld pinnen of bankzaken afhandelen. Er zijn 

pinautomaten in het dorp, op loopafstand. In het restaurant De Binnentuin) kunt u 

wel betalen met de pin.  

De medewerkers van het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum mogen geen 

geldzaken voor u regelen.  

Wij adviseren u niet te veel contant geld bij u te hebben. De Zorggroep is niet 

aansprakelijk bij verlies of diefstal.  

 

De zMW Huisregels 

‘Vriendelijk en respectvol? Ja, graag!’. 

Waar mensen samen wonen, leven en/of werken, zorgen heldere afspraken voor 

een plezierige manier van omgaan met elkaar. Zorggroep Maas & Waal (zMW) vindt 

het belangrijk dat medewerkers, bewoners/cliënten en bezoekers vriendelijk en 

respectvol met elkaar omgaan. Dat is vertaald in onderstaande zMW-huisregels. 
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Deze zMW-huisregels gelden voor iedereen. Of u hier nu woont, werk of op bezoek 

komt. Want een vriendelijke en respectvolle omgeving, daar bent u toch ook voor? 

Een folder met onze zMW huisregels vindt u in de centrale ruimtes van onze 

locaties. 

 

Identiteitsbewijs 

ZMW is wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Daarom vragen wij u om op 

de dag van opname uw geldige identiteitsbewijs mee te brengen. 

 

Internet 

Op de revalidatie-units kunt u gebruik maken van gratis Wifi.  

 

Kleding en wasgoed  

Wij adviseren u om makkelijk draagbare kleding mee te nemen.  

Wilt u gebruik maken van een wasserij voor het wassen van uw kleding, dan kunt u 

hiervoor een aanmeldingsformulier vragen bij de receptie. Uw kleding moet dan 

voorzien worden van merklabels. 

 

Openbaar vervoer 

De dichtstbijzijnde bushalte is op 5 minuten lopen van de hoofdingang van 

Waelwick. Hier vandaan vertrekt buslijn 85 naar Druten en naar Nijmegen.  

 

Parkeren 

Er is gratis parkeergelegenheid nabij de hoofdingang. 

 

Patiëntenpanel  

Het hoofd van de revalidatie-units houdt regelmatig een patiëntenpanel. Dit is een 

bijeenkomst met een groepje revalidanten waarin we samen bespreken wat goed 

gaat, wat beter kan en welke wensen er leven bij revalidanten.  

 

Privacy 

Wij zijn als zMW gehouden aan vereisten in de wetgeving ter bescherming van uw 

privacy. Hierbij kunt u denken aan de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG), die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) per 25 mei 2018 heeft 

vervangen en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). In 

deze wetten zijn rechten en plichten vastgelegd.  

Zo bepaalt de wetgeving bijvoorbeeld wat en hoe wij moeten registreren, hoelang 

het dossier bewaard moet blijven en waarvoor toestemming nodig is (o.a. inzage 

dossier aan anderen dan uzelf en het gebruik foto’s en film). Deze rechten en 

plichten aangaande de bescherming van persoonsgegevens heeft zMW vastgelegd 

in een privacyreglement. 

 

Uw gegevens over zorg- en dienstverlening leggen we vast in een elektronisch 

zorg- en behandeldossier dat wij 15 jaar in het kader van wetgeving moeten 

bewaren na afsluiting van de zorgverlening. Daarnaast leggen wij gegevens vast in 

ons administratief en financieel systeem.  Niemand anders dan u en de 
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medewerkers die bij uw zorg en behandeling zijn betrokken, kunnen uw dossier 

inzien. Alleen wanneer u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft, 

mogen anderen uw dossier inzien. Daarnaast heeft u onder voorwaarden recht op 

inzage, correctie, verwijdering en overdracht van gegevens die op uw persoon 

betrekking hebben naar een andere zorgaanbieder. 

Om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan vragen wij u om de 

zorgovereenkomst, die wij met u overeenkomen bij de start van de zorg- en 

dienstverlening, volledig in te vullen en uw vertegenwoordiger(s) ook de 

zorgovereenkomst te laten tekenen.   

 

Receptie-gastvrouwen 

In de centrale hal en bij het restaurant kunt u bij de gastvrouw terecht met al uw 

vragen. Zij wijzen u graag de weg. De gastvrouw is dagelijks aanwezig van 08.00 

tot 20.30 uur. 

 

Rechten en plichten 

In de zorgleveringsovereenkomst, die u ontvangt bij aanvang van de revalidatie, 

kunt u lezen wat onze rechten en plichten zijn als zorgaanbieder en wat u rechten 

en plichten zijn als revalidant. Wij raden u aan deze overeenkomst goed door te 

nemen en eventuele vragen aan uw aanspreekpunt (eerst verantwoordelijke 

verzorgende –EVV) te stellen. 

 

Roken 

Conform de Tabakswet geldt in al onze locaties een rookverbod in de algemene 

ruimtes. Ook vinden wij het niet gepast dat er bij de voordeur wordt gerookt. Als u 

persé wilt roken wilt u dat dan doen aan een tafeltje op het terras maar niet 

rechtstreeks bij de voordeur. Er is op elke locatie een terras. 

 

Telefoon 

Wij adviseren u om gebruik te maken van uw eigen mobiele telefoon. 

 

Televisie 

In de gezamenlijke ruimtes zijn TV’s aanwezig. Op elke zorgkamer is een TV 

aanwezig die u kunt gebruiken tegen een vergoeding per dag.  

 

Tevredenheid 

Wij staan open voor uw klachten, opmerkingen en verbeterpunten om het alsnog 

‘beter te doen’ en te leren van onze ‘fouten’. Daarom hechten wij er belang aan dat 

u uw klachten, opmerkingen en verbeterpunten bespreekt met uw contactpersoon, 

of het hoofd van de revalidatie-units. Ook kunt u gebruik maken van de 

cliëntvertrouwenspersoon van zorggroep Maas & Waal die u kan adviseren en 

bemiddelen. Een folder hierover kunt u verkrijgen bij de gastvrouw in de centrale 

hal.  

 

Toiletartikelen 
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Toiletartikelen zoals onder andere shampoo, doucheschuim, tandpasta zijn niet bij 

uw verblijf inbegrepen. Daarvoor moet u zelf zorgen. 

 

Verzekering en vergoeding  

Uw revalidatie wordt voor een beperkte duur vergoed vanuit de 

zorgverzekeringswet en valt onder het eigen risico.  

Uw verzekering vergoedt de behandeling, de therapieën, de zorg en de 

dagactiviteiten. Ook de basiskosten van uw verblijf worden vergoed: uw kamer, de 

maaltijden en de koffie, thee en frisdrank op de revalidatie-unit.  

 

Winkel 

In de Binnentuin kunt u versnaperingen kopen zoals onder andere zoutjes, 

chocolade, ijs en frisdrank. Op 400 meter afstand van de locatie is er een klein 

winkelcentrum met een supermarkt.  

Bereikbaarheid 

zMW Revalidatie- en Behandelcentrum 

Schoolpad 1 

6644 CP Ewijk 

Telefoon (0487) 50 96 66 

 

Postadres  

Zorggroep Maas & Waal 

Postbus 98 

6658 ZH Beneden-Leeuwen 

Versie 04-10-2018 


