Revalideren bij Tolbrug
Bij Tolbrug Specialistische Revalidatie ondersteunen we u bij het omgaan met uw aandoening of
beperking. Bijvoorbeeld na een ongeval, operatie of ziekte.

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

De nadruk ligt op wat u nog wél kan. We helpen u in uw leerproces om weer de dingen te kunnen doen die u belangrijk vindt in uw
leven. Dit doen we met een team van deskundigen, ieder met zijn eigen specialisme.
Om te revalideren bij Tolbrug heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Revalideren op de manier die bij u past
Voor volwassenen
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/tolbrug-revalidatiegeneeskunde

Voor kinderen
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kinder-en-jongerenrevalidatie-atlent

Waarom kiezen voor Tolbrug?
Revalidatie op maat
Samen met u bespreken we wat voor u belangrijk is en hoe u dit kunt bereiken. We kijken welke begeleiding u en uw naasten hierbij
nodig hebben. Zo maken we een revalidatieprogramma op maat. Aan het eind van uw revalidatietraject heeft u de vaardigheden en
kennis om zoveel mogelijk het leven te leiden dat u wil.
Als u meer wilt weten, kunt u onze missie en visie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/missie-en-visie-tolbrug) lezen.

Altijd dichtbij
We hebben meerdere goed bereikbare locaties, zodat u altijd dichtbij huis terecht kunt. In ‘s-Hertogenbosch bent u welkom bij het
Jeroen Bosch Ziekenhuis voor zowel klinische revalidatie als poliklinische revalidatie. Daarnaast bieden we poliklinische revalidatie aan
op onze locatie in Uden. Zo brengen we onze zorg zo dicht mogelijk bij u thuis. Soms kan een consult ook plaatsvinden via een videoafspraak.

Een team om u heen
Als u gaat revalideren bij Tolbrug krijgt u een eigen behandelteam (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelteam-tolbrug). Ze

maken samen met u een behandelplan, waarin de verschillende therapieën op elkaar zijn afgestemd.

Patiënttevredenheid en kwaliteitscijfers
Wilt u weten hoe tevreden patiënten zijn over Tolbrug? Of wilt u Tolbrug vergelijken met andere zorginstellingen? Op Revalidatiecheck
(https://www.revalidatiecheck.nl/revalidatie-instellingen/tolbrug-specialistische-revalidatie/) wordt een deel van deze gegevens
getoond. Hier kunt u kwaliteitscijfers van revalidatiecentra vinden over bepaalde behandelingen en algemene zaken als wachttijden.

Nieuws
Winnaar inno-veerprijs
Revalidatiecentrum Tolbrug heeft de Inno-veer prijs 2021 van Revalidatie Nederland gewonnen. Peter Tammeling, manager
Revalidatie Friesland reikte digitaal de prijs uit aan Annette van Kuijk. Hij vertelt in onderstaande video waarom de Tolbrug de prijs
heeft gewonnen.
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