Afdeling

Zelfstandigheidsunit (Tolbrug)
De zelfstandigheidsunit van Tolbrug is bedoeld voor mensen met beperkingen in het zelfstandig
functioneren, maar die daarin wel dingen kunnen leren en trainen.
Vaak gaat het om beperkingen die het gevolg zijn van een van de onderstaande aandoeningen:
hersenletsel met cognitieve stoornissen (stoornissen in het denken en onthouden);
toename van de beperkingen door een progressieve aandoening, dus waarbij de klachten toenemen, bijvoorbeeld een
spierziekte of multiple sclerose;
veranderende sociaal-maatschappelijke omstandigheden bij mensen met één van de bovenstaande aandoeningen.
De zelfstandigheidsunit bevindt zich op de klinische revalidatieafdeling
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-klinische-revalidatieafdeling) van Tolbrug.

(073) 553 73 20
Bezoektijden: maandag t/m zondag van 14.00 – 16.45 uur en 18.30 – 19.45 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 – 12.00 uur.
Stuur een bericht (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/contact-tolbrug-revalidatiegeneeskunde)

Over deze verpleegafdeling
Alle belangrijke informatie op een rij

Voor wie is deze afdeling?
U kunt bij de zelfstandigheidsunit terecht als:

Voor wie is deze afdeling?
De zelfstandigheidsunit staat open voor alle revalidanten die opnieuw zelfstandig willen leven. Dit kan zijn:
in de laatste fase van hun klinische revalidatie;
wanneer de thuissituatie verslechtert of verandert (door verlies van de partner bijvoorbeeld);
wanneer lichamelijk gehandicapte jongeren zich gericht willen voorbereiden op zelfstandig wonen.

Veelzijdige aanpak
Leren zelfstandig functioneren

Veelzijdige aanpak
De behandeling op de zelfstandigheidsunit is gericht op (opnieuw) zelfstandig functioneren in de thuis-, school- of werkomgeving. U
volgt trainingen in huishoudelijke activiteiten, agendabeheer, financieel beheer, sociaal verkeer, reizen met openbaar vervoer en
tuinieren.

Tolbrug biedt revalidatiefaciliteiten, zoals een zwembad, een oefentuin en diverse oefen- en sportruimtes. Er is aandacht voor arbeid,
sport en dagbesteding.
Bij de behandeling wordt uw partner of andere naaste actief betrokken. Ook werkt Tolbrug samen met andere partijen, die de
behandeling kunnen voortzetten als dat nodig is. Zodoende werkt Tolbrug aan een actief revalidatieproces waarin u de kans krijgt om
weer volledig deel te nemen aan de maatschappij.

Plaatsing op de zelfstandigheidsunit
Wilt u revalideren op de zelfstandigheidsunit?

Plaatsing op de zelfstandigheidsunit
Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de zelfstandigheidsunit, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.
Vervolgens belt u naar Tolbrug om een afspraak te maken bij de revalidatiearts.
De revalidatiearts beoordeelt of het aanbod van Tolbrug past bij uw problemen. Wanneer dit niet het geval is, bespreekt Tolbrug met
u welke andere revalidatiemogelijkheden er zijn.

Betrokken afdelingen
Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-revalidatiegeneeskunde)

Meer informatie
Uw opname (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2018-12/REV-029)
Alle belangrijke informatie over uw opname op een rij.
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