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Visie op revalidatie 

Inleiding  
 

We willen u graag wat meer vertellen over wat de revalidatie inhoudt en hoe Transmitt dit ziet. 

Hierdoor bent u beter op de hoogte van de revalidatie en wat onze verwachtingen hiervan zijn.  

 

Algemene visie op revalidatie 
 

Transmitt revalidatie biedt geriatrische revalidatiezorg (GRZ). GRZ is multidisciplinaire zorg die 

gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij kwetsbare ouderen na een acute 

aandoening of functionele achteruitgang (Verenso 2012).  

 

Revalidatie binnen Transmitt 

Het multidisciplinaire revalidatieproces sluit aan op het verblijf in het ziekenhuis.  

De uitvoering van het revalidatieproces bestaat uit een zorg- en behandelprogramma wat altijd 

gericht is op zo snel mogelijk terugkeer naar de thuissituatie.  

Dat houdt in dat de opname bij Transmitt revalidatie altijd tijdelijk van aard is. 

 

Transmitt revalidatie is er van overtuigd dat tijdens het verblijf slechts de voorwaarden kan 

scheppen, het grootste herstel zal u pas thuis bereiken.  

Dat betekent dat tijdens het revalidatieverblijf bij Transmitt de focus ligt op de 

ontslagbelemmerende doelen, wanneer deze bereikt zijn zal u met ontslag gaan.  

De resterende doelen worden overgedragen naar het ambulante of poliklinische revalidatie traject 

wat vanuit de thuissituatie aansluitend zal volgen.  

 

U als revalidant en uw unieke revalidatievraag staan centraal binnen onze zorg- en 

behandelprogramma.  
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Door nauw overleg tussen de revalidant, zorgverleners en (para)medici wordt uw revalidatievraag 

op basis van de ontslagbelemmerende factoren in een individueel revalidatieplan vastgesteld.  

De frequentie van de behandeling wordt bepaald op basis van het professioneel inzicht van de 

therapeut, passend binnen de GRZ financiering.  

Het revalidatieplan wordt gedurende het verblijf geëvalueerd en afgestemd tussen revalidant, 

zorgverleners en (para)medici.  

 

Eigen regie 

Bij revalidatie is het van groot belang dat alle betrokkenen actief samenwerken aan het herstel.  

U en uw naasten hebben een actieve rol in het revalidatieproces, ondersteund door onze 

professionals. 

Het revalidatieproces vindt plaats in een therapeutisch klimaat, zowel op de afdelingen als in de 

oefenruimtes en brasserie. Alle dagelijkse handelingen staan in het teken van terugkeer naar huis 

van de revalidant. Om een balans te creëren in het actieve revalidatieproces, kan ook rusten en 

ontspannen hier onderdeel van uit maken. 

 

Transmitt revalidatie biedt u diverse (innovatieve) middelen en handvatten om zelfstandig te werken 

aan uw revalidatie en ontslagbelemmerende factoren, zoals een Silverfit, telerevalidatie en het 

beweegparcours. 

 

Kernpunt van de revalidatie voor de revalidant: 

Terugkeer naar de thuissituatie is mijn doel van de revalidatie- en herstelzorg; ik werk 

hier actief aan mee samen met de behandelaren en mijn naasten  

Revalidatie is actief werken aan herstel en bewust ontspannen.  

 


