Afdeling

Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug)
Tolbrug is hét regionale expertisecentrum voor revalidatie in noordoost Brabant.
Inwoners van ‘s-Hertogenbosch en omgeving, de Bommelerwaard en de regio Oss-Uden-Veghel kunnen bij ons terecht voor een
revalidatiebehandeling. Wij leren volwassenen en kinderen omgaan met lichamelijke en cognitieve beperkingen. De behandeling is
daarbij gericht op (opnieuw) zelfstandig functioneren in de thuis-, school- of werkomgeving.

Dichtbij huis
We hebben meerdere goed bereikbare locaties, zodat u altijd dichtbij huis terecht kunt. In ‘s-Hertogenbosch bent u welkom bij het
Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daarnaast bieden we onze zorg aan in het hotel Udens Duyn
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/udens-duyn) in Uden en bij kinderexpertisecentrum Atlent
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/atlent-kindexpertisecentrum). Zo brengen we onze zorg zo dicht mogelijk bij u thuis.
Heeft u te maken met meerdere zorgverleners, bijvoorbeeld uit het ziekenhuis, verpleeghuis of thuiszorg. Vanzelfsprekend werken we
in dat geval intensief met hen samen, zodat de totale zorg voor u goed op elkaar is afgestemd.

Kinderrevalidatie
Ook kinderen (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderrevalidatie-0) kunnen voor een revalidatiebehandeling terecht bij Tolbrug. Bij
Tolbrug bieden wij voor kinderen alleen poliklinische revalidatiebehandelingen. Uw kind wordt dus niet opgenomen. Met goede
begeleiding leren wij uw kind (weer) zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Multidisciplinaire aanpak
Als u gaat revalideren bij Tolbrug krijgt u een eigen behandelteam (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelteam-tolbrug). Dit
behandelteam werkt onder leiding van uw behandelend revalidatiearts. Uw behandelaars maken in samenspraak met u een
behandelplan, waarin de verschillende therapieën op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kunnen ze elkaar aanvullen en versterken.

(073) 553 56 00
Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur
Stuur een bericht (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/contact-tolbrug-revalidatiegeneeskunde)

Praktische tips
Wat kunt u verwachten van een poliklinische revalidatiebehandeling?
‘Poliklinisch revalideren (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/poliklinische-revalidatie)’ betekent dat u tijdelijk een of meer keren per
week bij Tolbrug langs komt om te revalideren, alleen of in een groep. U wordt dus niet opgenomen.

Wat kunt u verwachten van een klinische revalidatiebehandeling?

Wordt u tijdelijk opgenomen om te revalideren? Dan noemen we dit ‘klinisch revalideren
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-klinische-revalidatieafdeling)’. U verblijft tijdelijk dag en nacht op de klinische
revalidatieafdeling bij Tolbrug voor uw behandeling en begeleiding.

Module ‘arbeid’
Als u revalideert bij Tolbrug, besteden wij tijdens het revalidatieproces ook aandacht aan uw eventuele baan. Met behulp van onze
module ‘Arbeid’ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/module-arbeid), coachen we u om de terugkeer naar uw baan te realiseren.

Het aanvragen van een voorziening
Een voorziening is een hulpmiddel dat u of uw kind helpt om zelfstandig te kunnen functioneren in de thuis-, school- en/of
werkomgeving. Hier vindt u informatie over het aanvragen en ontvangen van voorzieningen
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aanvragen-van-een-voorziening).

Hulp bij praktische vragen of problemen
Heeft u een praktische vraag of probleem? Hier vindt u een overzicht van instanties waar u terecht kunt met praktische vragen of
problemen (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hulp-bij-praktische-vragen-problemen-bij-een-revalidatiebehandeling).

Veel gestelde vragen over Tolbrug Revalidatiegeneeskunde
Heeft u een vraag? Kijk eerst of het antwoord op uw vraag wellicht op onze pagina met veel gestelde vragen
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/veel-gestelde-vragen-over-tolbrug-revalidatiegeneeskunde) staat, voordat u contact met ons
opneemt.

Uw afspraak in het ziekenhuis
Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/uw-polikliniekbezoek) van een afspraak in het ziekenhuis.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ
Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/herhaalrecept-mijnjbz) uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het
bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Vergoeding van uw behandeling
Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling? Kijk dan op de pagina 'Vergoeding van uw behandeling bij Tolbrug
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/vergoeding-van-uw-behandeling-bij-tolbrug)' voor meer informatie.

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt
Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/regels-en-rechten).

Betrokken afdelingen
Diabetische Voetpolikliniek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetische-voetpolikliniek)
Diëtetiek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dietetiek)
Hand en Pols Expertisecentrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hand-en-pols-expertisecentrum)
MS-centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ms-centrum)
Spreekuur van het Downteam (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spreekuur-van-het-downteam)
Klinische revalidatieafdeling (Tolbrug) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-klinische-revalidatieafdeling)
Zelfstandigheidsunit (Tolbrug) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-zelfstandigheidsunit)
Wond Expertise Centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wond-expertise-centrum)

Meer informatie
Over Tolbrug (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/over-tolbrug)
Tolbrug is hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in de regio. We diagnosticeren, behandelen en adviseren revalidanten in
Noordoost Brabant.
Werken bij Tolbrug (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/vacatures)
Wil je bij ons werken? Bekijk dan het actuele vacatureaanbod van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
NAH-partnergroep (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/nah-partnergroep)
Voor partners en naasten van mensen die niet-aangeboren hersenletsel hebben.
Groep ‘Omgaan met beperkte belastbaarheid’
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/groep-omgaan-met-beperkte-belastbaarheid)
Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Therapeutische peutergroep (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/therapeutische-peutergroep)
Voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand.
Cliëntenraad (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/clientenraad)
De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle mensen in ‘s-Hertogenbosch en omgeving die een beroep doen op het JBZ.
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