
Patiëntenfolder 
azM Herstelzorg

Revalidatiecentrum 
voor ouderen

Hebt u vragen?
Kijk dan op onze website 

www.azmherstelzorg.com. 
Neem gerust contact op met onze 

opnameverpleegkundige. Deze is bereikbaar 
tijdens weekdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur 

en van 13.00 uur 16.00 uur.  

Contactgegevens
azM Herstelzorg

Sint Pieterstraat 23
6211 JM Maastricht

tel.  043-6019400
e-mail: opname@azmherstelzorg.nl

Herstelzorg



Wat doen wĳ ?
Wij  bieden geriatrische revalidatie. 
Dat is revalidatiezorg voor onze 
oudere medemens. Mensen die 
door hun leeftij d of aandoeningen 
kwetsbaar zij n en langer de tij d 
nodig hebben om te herstellen 
na bij voorbeeld een ongeval of 
een chirurgische ingreep. Als 
specialistische ziekenhuishulp niet 
meer nodig is, maar naar huis gaan 
is nog geen optie, dan komen wij  in 
beeld.  

Voor wie?
Patiënten uit de regio Maastricht en 
Heuvelland en daarbuiten kunnen bij  
ons na ziekenhuisopname revalideren 
om zo snel mogelij k hersteld weer 
naar huis te gaan. Om goed te kunnen 
herstellen is het belangrij k dat u 
gemotiveerd bent. De zorg die wij  u op 
maat aanbieden komt zo het beste tot 
zij n recht.

Hoe komt u bĳ  ons terecht?
De transferverpleegkundige van 
het ziekenhuis bespreekt met u of 
het noodzakelij k is dat u bij  azM 
Herstelzorg wordt opgenomen. Zij  
meldt u ook bij  ons aan. 

Zorg en behandeling
Tij dens uw verblij f ontvangt u 24 uur 
per dag zorg van gespecialiseerde 
verpleegkundigen en verzorgenden. 
Het is daarbij  wel de bedoeling dat u 
uzelf zoveel mogelij k verzorgt, zoveel 
als uw conditie en draagkracht dat 
toelaten. Dat bevordert uw herstel. 
De verpleging ondersteunt u hier 
natuurlij k wel bij . Het is belangrij k dat 
u dit (weer) leert, want u moet dit later 
zelf thuis ook kunnen. 

Afhankelij k van uw situatie krij gt u 
een behandeling waar meerdere 
specialisten bij  betrokken zij n. 
Verspreid over zes dagen per week 
gaat ons behandelteam bestaande uit 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten, diëtisten en 
psychologen onder leiding van de 
specialist ouderengeneeskunde 
met u aan de slag. We beschikken 
over een basis, lang of intensief 
behandelprogramma. U leert omgaan 
met zaken die u in de thuissituatie 
tegenkomt en u wordt gestimuleerd 
zaken zoveel mogelij k zelfstandig aan 
te pakken.

Wat hebt u nodig bij  opname en 
tij dens uw verblij f?
• uw paspoort
• verzekeringsbewij s
• verwij sbrief van de medisch 
 specialist uit het ziekenhuis
• gemakkelij k zittende kleding   
 waarin u kunt oefenen tij dens de 
 fysiotherapie
• goed zittende schoenen
• persoonlij ke toiletspullen 
• geen waardevolle voorwerpen of   
 juwelen. 
 

Bij  opname kunt u zich melden bij  
de receptie van azM Herstelzorg op 
de Sint Pieterstraat 23. Wanneer u 
wordt gebracht met de auto, mag de 
chauffeur zich melden bij  de receptie 
van azM Herstelzorg. Wij  trachten dan 
te voorzien in een kort parkeerplek. Er 
is in de buurt enkel betaald parkeren 
mogelij k voor bezoekers  in de 
omliggende straten en het park. 

Geriatrische revalidatie valt 
binnen de basisverzekering van de 
zorgverzekeringswet. 
U betaalt dus geen eigen bĳ drage.

 

De overheid heeft per 1 januari 2013 
in de Zorgverzekeringswet duidelij ke 
voorwaarden gesteld aan personen 
die in aanmerking willen komen voor  
geriatrische herstelzorg. Wij  mogen 
alleen patiënten opnemen die aan 
deze voorwaarden voldoen.

Hoe lang duurt de opname?
Meestal varieert dit van enkele 
weken tot ongeveer drie maanden. 
Dat hangt af van de aandoening(en) 
die u heeft. Uiteindelij k is het de 
bedoeling dat u weer hersteld terug 
naar huis gaat. Wij  ondersteunen u 
ook bij  het aanvragen van thuiszorg 
of - als terug naar huis gaan echt 
niet kan - bij  de aanvraag van een 
plaats in een verpleeghuis.

Uw verblĳ f
azM Herstelzorg beschikt over 90 
plaatsen. Wij  zij n gehuisvest op de 
Sint Pieterstraat 23 te Maastricht. 
U verblij ft op een één- of twee 
persoonskamer, afhankelij k van 
hoeveel zorg u nodig heeft. Het 
ontbij t en avondmaal krij gt u op uw 
kamer geserveerd, het middagmaal 
in het restaurant. U kunt tegen 
betaling gebruikmaken van televisie, 
telefoon, een koelkastje en internet 
op uw kamer. 


