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Deze folder geeft u informatie 
over poliklinische revalidatie 
bij revalidatiecentrum Tolbrug. 
De informatie is bedoeld als 
aanvulling op het gesprek met 
uw zorgverleners. Heeft u nog 
vragen? Stelt u die dan gerust. 
Wij blijven graag met u in 
gesprek.
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Dicht bij huis
We hebben meerdere goed bereikbare 
locaties om onze zorg zo dicht mogelijk 
bij u thuis te brengen. In ‘s-Hertogen-
bosch bent u welkom op onze locatie 
op het terrein van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. Daarnaast bieden we onze 
zorg aan in hotel Udens Duyn in Uden bij 
ziekenhuis Bernhoven.
Heeft u te maken met meerdere zorg-
verleners, bijvoorbeeld uit het zieken-
huis, verpleeghuis of thuiszorg?  Dan 
werken we natuurlijk nauw met hen 
samen, zodat de totale zorg voor u op 
elkaar is afgestemd.

Welkom bij  
Tolbrug
Tolbrug is hét regionale expertisecentrum in Noordoost-Brabant. Inwoners 
uit de regio’s ‘s-Hertogenbosch, Bommelerwaard en Oss-Uden-Veghel 
kunnen bij ons terecht voor revalidatiebehandeling. Wij zoeken samen met 
de revalidant naar mogelijkheden om beter om te gaan met lichamelijke 
en cognitieve beperkingen. De behandeling is daarbij gericht op (opnieuw) 
zelfstandig functioneren in de thuis-, school- of werkomgeving. 
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Onze poliklinische 
revalidatie
behandeling

Deze folder gaat over poliklinische reva-
lidatie voor volwassenen. U komt daarbij 
één of meer keren per week bij ons langs 
om te revalideren, alleen of in een groep. 
Er is dus geen sprake van opname.
Het kan zijn dat uw behandeling of con-
tact met de revalidatiearts telefonisch of 
via videobellen plaatsvindt.

U heeft te maken met motorische en/of 
cognitieve beperkingen, vanwege ziekte, 
een ongeval of een (aangeboren) aan-
doening. Hierdoor heeft u mogelijk meer 
moeite met bijvoorbeeld lopen, eten, 
spreken, schrijven, zitten, sporten, leren, 
werken of contact maken. Soms leidt 
deze beperking ook tot een beperking op 
andere gebieden, bijvoorbeeld op sociaal 
of emotioneel gebied. 

Tijdens de revalidatie staat u centraal. 
We gaan altijd uit van uw hulpvraag en 
vertalen die samen met u naar behan-
deldoelen.  

Met goede begeleiding en advies leren 
wij u omgaan met de gevolgen van uw 
aandoening om (weer) zo zelfstandig 
mogelijk te functioneren. Dit kan zijn op 
gebied van activiteiten van het dagelijks 
leven zoals aankleden of koken, maar 
ook dagbesteding als sport of werk. Dit 
betekent dat u soms iets op een andere 
manier leert doen of leert omgaan met 
een hulpmiddel. Soms ook kunnen we 
de gevolgen van de aandoening vermin-
deren of u beter leren omgaan met uw 
beperkingen.

Uw initiatief en motivatie om te trainen 
zijn daarbij heel belangrijk. Uw naas-
ten, zoals uw partner of gezinsleden, 
betrekken en begeleiden we zo vaak als 
mogelijk in het omgaan met de beper-
kingen die u ervaart. Hierdoor kunt u 
thuis op een soortgelijke manier het 
geleerde toepassen en kan uw omge-
ving u steunen. 



5

Therapieprogramma
Therapieën vinden plaats van maandag 
t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur. 
De revalidatiearts of Physician Assistant 
(PA) bespreekt globaal het programma 
met u tijdens uw eerste afspraak op 
de polikliniek. Daar overleggen we ook 
welke therapeuten u kunnen helpen bij 
het behalen van uw behandeldoelen.  
Gedurende uw behandeling vindt er 
regelmatig een bespreking plaats met 
alle behandelaren die bij u betrokken 
zijn. Hier worden u en uw naaste voor 
uitgenodigd. Samen evalueren we de 
behandeling en kijken vooruit op de vol-
gende periode. U krijgt hierbij de ruimte 
om actief deel te nemen en kunt u zich 
voorbereiden door het verslag te lezen 
dat de behandelaren van te voren invul-
len (onder patientenbrieven in 
mijnjbz.nl). 

Afronding revalidatiebehandeling 
Tolbrug 
Na afronding van de behandeling kan 
de revalidatiearts/PA u zo nodig door-
verwijzen naar een therapeut buiten 
Tolbrug, bijvoorbeeld een ergotherapeut 
of fysiotherapeut bij u in de buurt. 
De revalidatiearts informeert de arts 
die u heeft verwezen schriftelijk over de 
behandeling. 

Na enkele weken of maanden heeft u 
nog een controleafspraak met de reva-
lidatiearts/PA. U bespreekt dan samen 
hoe het met u gaat.

Vragenlijst
Voorafgaand, tijdens en na afloop van 
het behandeltraject sturen wij u een 
vragenlijst. Hiermee kan het behandel-
team de voortgang van de revalidatie 
evalueren. Zo kan het behandelteam uw 
behandeling nog beter op u afstemmen.

INFORMATIEBOEKJE POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING VOLWASSENENREVALIDATIE
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De revalidatiearts 
De revalidatiearts coördineert het be-
handeltraject en is eindverantwoordelijk 
voor de behandeling. Zij/hij ziet u regel-
matig tijdens de poliklinische revalidatie-
behandeling. 

De revalidatiearts: 
•  bekijkt vanuit de medische kant hoe u 

in de toekomst zo goed mogelijk kunt 
functioneren; 

•  bespreekt met u de resultaten uit on-
derzoeken en geeft de mogelijkheden 
voor behandeling aan; 

•  stelt een behandelplan op in nauwe 
samenwerking met de behandelaars 
en met u. Het behandelplan is afge-
stemd op uw hulpvragen en de behan-
delmogelijkheden van Tolbrug; 

•  beantwoordt al uw vragen. Bijvoor-
beeld over het behandelplan en andere 
zaken over de behandeling als geheel; 

•  heeft contact met de huisarts en an-
dere specialisten. 

Het is ook mogelijk dat een arts-
assistent u ziet tijdens het spreekuur 

Het behandelteam
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Tijdens de revalidatie heeft u te maken met verschillende behandelaars. 
Zij vormen samen uw behandelteam. De behandelaars werken nauw met 
elkaar samen. 

en de behandelperiode. De arts-assistent 
werkt onder leiding van de revalidatiearts en 
overlegt regelmatig over uw situatie met de 
revalidatiearts. Daarnaast werkt Tolbrug met 
physician assistants (PA). De PA heeft een 
zelfstandige bevoegdheid en is opgeleid om 
een aantal handelingen van de arts over te 
nemen.

De revalidatiecoach
Wanneer u een revalidatietraject volgt met 
verschillende therapieën kan een revalidatie-
coach u begeleiden. Hij of zij is naast coach 
ook behandelaar en helpt u om het beste uit 
uw revalidatie te halen. Wat wilt u leren in de 
tijd dat u bij Tolbrug revalideert? 

De revalidatiecoach:
•  weet wat Tolbrug te bieden heeft;
•  helpt u uw doelen te stellen op basis van 

wat u belangrijk vindt;
•  ziet of spreekt u regelmatig, afhankelijk van 

wat u nodig heeft.

De psycholoog
De psycholoog doet psychologisch onderzoek 
door met u in gesprek te gaan of tests af te 
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nemen. De psycholoog begeleidt u bij 
psychische problemen en coacht het 
team waar nodig.

De psycholoog:
•  helpt u bij psychische klachten zoals 

angst, depressie of acceptatie- en 
verwerkingsproblemen;

•  kan u helpen om uw revalidatieproces 
zo optimaal mogelijk te benutten, zoals 
inzicht geven in uw leerstijl;

•  geeft inzicht en advies bij gedrag of 
persoonlijkheid en/of veranderingen 
hierin;

•  richt zich op cognitieve functies zoals 
oriëntatie, aandacht of het geheugen;

•  stelt samen met u en het behandel-
team een cognitief behandelprogram-
ma op, zodat u op de passende manier 
begeleiding krijgt; 

•  is indirect betrokken bij vragen vanuit 
het team over gedrag, cognitie of psy-
chische problemen.

De fysiotherapeut
De fysiotherapeut onderzoekt en stimu-
leert uw bewegingsmogelijkheden. We 
gaan uit van de hulpvraag die u heeft. 
Gekoppeld aan uw hulpvraag stellen wij 
de behandeling op.

De fysiotherapeut:
•  besteedt aandacht aan het (beter) 

leren bewegen, coördinatie en spier-
kracht; 

•  leert u weer zoveel mogelijk te doen 

met lichaamsdelen die blijvend niet 
(goed) meer werken. Dit bereikt u door 
andere spieren of lichaamsdelen te 
gebruiken, door dingen op een andere 
manier te doen of door een hulpmiddel 
te gebruiken;

•  begeleidt en traint u bij het omgaan 
met hulpmiddelen zoals prothese en 
spalken;

•  besteedt ook aandacht aan inspanning 
en ontspanning in uw behandeling. 

De ergotherapeut
De ergotherapeut onderzoekt en sti-
muleert uw ontwikkeling bij alledaagse 
handelingen, zoals aan- en uitkleden, 
eten, werken, huishouden en hobby’s.

De ergotherapeut: 
•  richt zich op een goede samenwerking 

van motoriek en zintuigen in de arm-/
handfunctie;

•  zoekt samen met u naar praktische 
oplossingen voor problemen in  
alledaagse handelingen;

•  bespreekt de mogelijkheden en beper-
kingen op het gebied van tijdsbeste-
ding en werk, waaronder de verdeling 
van uw energie over de dag;

•  adviseert over uw zit- en werkhouding 
en over een geschikte daginvulling; 

•  adviseert en begeleidt u bij 
woningaanpassingen en de aanvraag 
van voorzieningen zoals een (rol)stoel 
en andere hulpmiddelen.
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van plezier in bewegen.

De psychomotorisch therapeut
De psychomotorisch therapeut houdt 
zich bezig met problemen in het psy-
chisch, sociaal en lichamelijk functione-
ren. Daarbij worden beweegvormen en/
of lichaamsgerichte oefeningen ingezet 
als middel om stil te staan bij lichame-
lijke en emotionele ervaringen.

De psychomotorisch therapeut:
•  leert u uw lichaamssignalen, gevoe-

lens en gedragingen steeds beter te 
herkennen en begrijpen;

•  oefent samen met u nieuwe psycho-
sociale vaardigheden die u thuis of op 
het werk kunt gebruiken;

•  helpt u spanning te reguleren door 
middel van ademhalings- en/of ont-
spanningsoefeningen;

•  richt zich op het verminderen of weg-
nemen van klachten, het bevorderen 
van het welbevinden en/of het leren 
accepteren van klachten. 

De maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker helpt u bij uw 
vragen en problemen die het gevolg zijn 
van uw ziekte, aandoening en/of letsel. 
We betrekken ook uw naasten bij uw 
behandeling als dat nodig en mogelijk is. 
Begeleiding vindt plaats via persoonlijke 
gesprekken, maar ook in groepsbijeen-
komsten met revalidanten en naasten in 
een vergelijkbare situatie. 

De logopedist
De logopedist houdt zich bezig met 
problemen op het gebied van begrijpen, 
praten, lezen en schrijven. 

De logopedist: 
•  helpt u als u problemen heeft met  

slikken; 
•  besteedt aandacht aan adem- en 

stemoefeningen;
•  zoekt naar oplossingen om ervoor te 

zorgen dat u zo goed mogelijk kunt 
communiceren; 

•  bespreekt uw problemen met het be-
grijpen en praten met u en uw partner 
of andere familieleden;

•  bespreekt de mogelijkheden en beper-
kingen op het gebied van tijdsbeste-
ding en werk.

De bewegingsagoog 
De bewegingsagoog houdt zich bezig 
met het opnieuw (of anders) aanleren 
van bewegingen met als doel om weer 
te kunnen sporten en/of bewegen al dan 
niet in aangepaste vorm.

De bewegingsagoog: 
•  werkt met u aan het verbeteren van de 

coördinatie, balans en conditie tijdens 
het bewegen; 

•  begeleidt u bij het zoeken naar pas-
sende sport- en beweegmogelijkheden 
na de revalidatieperiode; 

•  helpt u bij het bevorderen van een 
actieve leefstijl en het (her)ontdekken 
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De maatschappelijk werker: 
•  adviseert u bij allerlei (praktische) vra-

gen en problemen op het gebied van 
o.a. werk, gezin en vrijetijdsbesteding;

•  helpt u met het aanvragen van 
voorzieningen, bijvoorbeeld bij ge-
meente (WMO = Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning), zorgverzekeraar of 
persoonsgebonden budget en verwijst 
door waar nodig;

•  helpt u bij het verwerken, accepteren 
en leren omgaan met de gevolgen van 
uw aandoening, ziekte en/of letsel op 
uw eigen leven, en dat van uw naas-
ten, en kan hierbij emotionele steun 
geven.

Andere medewerkers
Buiten het behandelteam zijn er nog 
meer zorgverleners en medewerkers 
betrokken bij uw begeleiding:

Ervaringsdeskundigen 
Bij Tolbrug werken ervaringsdeskundi-
gen. Zij hebben zelf een revalidatieproces 
doorgemaakt en kunnen u door hun 
opgedane ervaringen, kennis en vaar-
digheden ondersteunen bij het werken 
aan uw herstel. 
Ze geven u informatie en helpen u waar 
nodig om bij het behandelteam aan te 
geven wat voor u belangrijk is en kunnen 
u in contact brengen met lotgenoten. 

De orthopedisch instrumentmaker of 
orthopedisch schoenmaker
De orthopedisch instrumentmaker of 
orthopedisch schoenmaker kan nauw 
betrokken zijn bij uw behandeling. Hij of 
zij is deskundig op het gebied van: 
•  vervangende hulpmiddelen zoals een 

kunstbeen (prothesen);
•  ondersteunende hulpmiddelen zoals 

een beenbeugel of handspalk (orthe-
sen);

•  schoenaanpassingen en speciale, op 
maat gemaakte schoenen. 

Goede samenwerking tussen u, de in-
strumentmaker en het behandelteam is 
belangrijk voor een goed eindresultaat.

Medisch secretariaat
De medisch secretaresses maken de 
afspraken met de revalidatiearts. Als 
het kan, plannen ze die op een dag dat 
u therapie heeft zodat u niet extra hoeft 
te reizen. Helaas lukt dit niet altijd. 
Ook kunt u bij het medisch secretariaat 
telefonisch terecht met vragen over het 
taxivervoer en de taxivergoeding.

De medewerkers van de planning
De medewerkers van de planning maken 
uw revalidatieprogramma en stellen dat 
zo nodig bij. Zij houden waar mogelijk 
rekening met uw agenda.
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Goed om te 
weten
Uw persoons en medische gegevens 
Als u revalidant bent bij Tolbrug Spe-
cialistische Revalidatie, houden wij uw 
persoonlijke en medische gegevens bij 
in een Elektronisch Patiënten Dossier 
(EPD). Aan dit EPD is een beveiligde 
website gekoppeld: MijnJBZ. Via deze 
website kunt u thuis uw persoonlijke 
en medische gegevens inzien zoals die 
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en bij 
Tolbrug bekend zijn. U logt in op deze 
website met uw DigiD. Kijk voor meer 
informatie op https://www.mijnjbz.nl.

Kunt u niet inloggen in MijnJBZ of wilt u 
gegevens opvragen die niet in MijnJBZ 
zijn opgenomen? Dan kunt u gebruik 
maken van het ‘Aanvraagformulier 
inzage, afschrift, correctie of vernietiging 
medische gegevens’. 
Meer informatie hierover vindt u op: 
https://www.jeroenboschziekenhuis.
nl/uwgegevens.

Het is belangrijk dat uw gegevens in 
onze administratie kloppen. Zo worden 
fouten bij uitwisseling van medische ge-
gevens en declaraties voorkomen. Bent 
u verhuisd? Of bent u overgestapt naar 
een andere ziektekostenverzekeraar? 

Geeft u dit dan zelf door via https://
mijnjbz.nl of bij de afdeling Patiënten-
registratie. Zie ook https://www.jeroen
boschziekenhuis.nl/uwgegevens

Uitwisselen van medische gegevens 
Wilt u dat zorgverleners buiten het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische 
gegevens kunnen inzien? Dan moet u het 
JBZ toestemming geven om uw gegevens 
beschikbaar te stellen. Uw toestemming 
kunt u geven bij de afdeling Patiëntenre-
gistratie of registreren via MijnJBZ. 
https://www.jeroenboschziekenhuis.
nl/gegevensdelen

Privacy 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil uw 
privacy in alle opzichten zo goed mo-
gelijk waarborgen. Of het nu gaat om 
het vastleggen van uw gegevens, of 
bijvoorbeeld om het kunnen spreken 
van de zorgverlener zonder dat anderen 
meeluisteren. Meer informatie vindt u op: 
https://www.jeroenboschziekenhuis.
nl/privacy

Wij horen graag uw mening
Goede zorg kan altijd beter. Daarom ho-
ren we graag uw tips. Maar ook horen we 
graag waar u tevreden over bent. 
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U kunt dit laten weten aan uw behande-
laar of door het invullen van een groene 
of rode kaart die u in de wachtkamers 
kunt vinden. Als de revalidatiebehande-
ling is gestopt sturen we u een enquête. 
Hierin kunt u aangeven hoe u de behan-
deling heeft ervaren.

Heeft u klachten? 
Wij doen er alles aan om u de allerbeste 
zorg te geven en u op de meest respect-
volle manier te benaderen. Bent u toch 
niet tevreden over onze behandeling, 
benadering of over financiële of orga-
nisatorische kwesties? Laat u het ons 
dan weten. Zo kunnen wij onze kwaliteit 
en service steeds verbeteren. We raden 
u aan om uw klacht eerst te bespre-
ken met de betreffende persoon of uw 
klacht te beschrijven op een rode kaart. 
Als dit niet de gewenste uitkomst geeft, 
gebruikt u dan onze procedure klachtbe-
handeling. Meer informatie hierover kunt 
u lezen in een aparte folder, die u vindt 
in de wachtruimte of op onze site
https://www.jeroenboschziekenhuis.
nl/afdelingen/klachtenbemiddeling

Huisregels  van Tolbrug en het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 
We vinden het belangrijk dat patiënten, 
bezoekers en medewerkers zich prettig 
en veilig kunnen voelen bij Tolbrug en in 
de rest van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Daarom gelden er een aantal huis-
regels. Deze kunt u nalezen op https://
ww.jeroenboschziekenhuis.nl/
huisregelsjeroenboschziekenhuis

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we 
graag naar onze website https://www.
jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/
tolbrugrevalidatiegeneeskunde

Hier vindt u onder meer informatie over 
de revalidatiebehandelingen, vergoe-
dingen, praktische vragen en algemene 
informatie van andere organisaties waar 
u terecht kunt met vragen omtrent leven 
met een beperking, sport, mantelzorg en 
hulpmiddelen.
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Beschikbaarheid en planning
Iedere week maakt de afdeling planning 
een rooster voor uw therapieën. Daarbij 
houden we rekening met de dagen en 
tijden waarop u beschikbaar bent. U 
kunt uw beschikbaarheid opgeven bij 
het planloket op de eerste etage, of een 
formulier invullen. Dit formulier voor 
(wijzigingen in) uw beschikbaarheid ligt 
bij de balie. De afdeling planning maakt 
vervolgens een therapierooster. Dit krijgt 
u uiterlijk een week van te voren thuis-
gestuurd. Een overzicht van afspraken 
met de revalidatiearts ontvangt u van 
het medisch secretariaat. 

Parkeren
In ‘s-Hertogenbosch kunt u parkeren 
in de bezoekersparkeergarage van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis of op het 
parkeerveld. Parkeert u langer dan 
1,5 uur? Dan kunt u bij de balie een 
kortingskaart krijgen zodat parkeren u 
maximaal 3 euro kost. Als u een invali-
deparkeerkaart heeft, kunt u parkeren 
op een van de 9 invalideparkeerplaatsen 
voor revalidatiecentrum Tolbrug.

Als u in Uden revalideert, kunt u parke-
ren op het parkeerterrein bij Zorghotel 

Udens Duijn. Hier geldt betaald par-
keren. De betaalautomaat staat schuin 
tegenover de ingang. Als u langer dan 
3 uur parkeert kunt u bij de balie van 
Tolbrug 40% korting krijgen. 
 
Melden
Als u binnenkomt, meldt u zich dan even 
bij de balie. Dan weten we dat u er bent.

Kluisjes 
Tegenover de balie bij de locatie  
‘s-Hertogenbosch zijn kluisjes. Hier kunt 
u uw tas of andere waardevolle spullen 
in doen. U heeft hier een 2-euromunt 
voor nodig. Bij het openen van het 
kluisje krijgt u de munt weer terug. 

Wachtruimtes
Wachtruimte therapie
Heeft u een behandeling bij een van de 
therapeuten in de locatie ‘s-Hertogen-
bosch? Neem dan plaats in de wacht-
ruimte in de gang op de begane grond. 
Uw behandelaar haalt u hier op. Er is 
een gastvrouw aanwezig voor een praat-
je of vragen. U mag zelf (gratis) koffie of 
thee inschenken uit de thermoskannen 
of het apparaat in het keukentje. 

Praktische 
informatie 
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In Uden verwijst de baliemedewerker u 
naar de wachtruimte.

Wachtruimte revalidatiearts
Heeft u een afspraak met de revalidatie-
arts in de locatie ‘s-Hertogenbosch? Dan 
mag u plaatsnemen in de wachtruimte 
op de eerste etage (links als u de lift uit-
komt). De revalidatiearts haalt u hier op. 

In Uden kunt u plaatsnemen in de 
wachtruimte bij de balie. 

Rustruimte
Wilt u even uitrusten tussen de the-
rapieën door? Of is de wachtruimte te 
druk voor u? Dan kunt u in de locatie 
‘s-Hertogenbosch gebruik maken van de 
rustruimte. Hier staan ook twee relax-
stoelen. 

Afmelden bij verhindering of ziekte
Kunt u een keer niet naar een therapie 
of een afspraak met de revalidatiearts 
komen? Geef dit dan zo snel mogelijk 
door. Het afzeggen van afspraken of 
groepstherapie gaat via de planning. 
Het afzeggen van een afspraak met de 
revalidatiearts loopt via het medisch 
secretariaat. In beide gevallen belt u het 
centrale nummer.
Bij ziekte graag ‘s ochtends vóór uw 
afspraak afmelden.
 

 
Heeft u nog vragen?
Belt u dan gerust naar één van onder-
staande telefoonnummers. Wij zijn op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. 
Mailen kan ook, naar info@tolbrug.nl

Onze adressen zijn: 

Locatie ’sHertogenbosch 
Henri Dunantstraat 7
5223 GZ ’s-Hertogenbosch

(073) 553 56 00 

Locatie Uden
Hotel Udens Duyn
Annaboulevard 6
5406 PZ Uden

(0413) 40 89 15

Meer informatie over onze organisatie 
vindt u op www.jeroenboschziekenhuis.nl



Tolbrug 
Postbus 90153
5200  ME ’s-Hertogenbosch

t (073) 553 56 00

info@tolbrug.nl  
www.jeroenboschziekenhuis.nl

Deze informatie is met de grootste zorg 
samengesteld. U kunt hieraan geen rechten 
ontlenen. Mocht u onderdelen onduidelijk 
vinden of aanvulling wensen, dan horen wij 
dat graag van u. U bereikt ons via info@
tolbrug.nl 
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