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Revalidatie Welkom bij Het Rembrandt  
De locatie voor revalidatie- en herstelzorg 

van ZorgAccent
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Welkom bij Het Rembrandt
De locatie voor revalidatie- en herstelzorg van ZorgAccent

Het Rembrandt ligt in het centrum van Nijverdal, in de Schilderswijk. 
Sinds mei 2022 is deze mooie locatie geopend. 

In het Rembrandt zijn er 36 eenpersoonskamers voor kortdurende intensieve 
zorg; GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg), Eerstelijnverblijf Hoog (ELV) of een 
observatieopname.

We spreken over een opname GRZ, een opname ELV of een observatie-opname. 
In alle gevallen spreken we over een tijdelijke opname. 
Samen met de cliënt en een multidisciplinair team, werken we intensief aan 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid om terugkeer naar huis mogelijk te maken.

Binnen Het Rembrandt zijn twee afdelingen, te weten team De Singel (begane 
grond) en team De Laan (1e verdieping) met ieder een eigen huiskamer. In de 
huiskamer is er ruimte om medecliënten te ontmoeten. Daarnaast worden 
deze huiskamers gebruikt om onder andere te eten en te drinken, maar ook te 
kunnen oefenen met de dagelijkse handelingen zoals koffiezetten, afruimen en 
afwassen. Deze oefensituaties bevorderen de zelfstandigheid van de cliënt.

Iedere cliënt heeft een eigen (slaap)kamer. Hier kan hij zich terugtrekken mocht 
hij dat wensen. Tevens kan er bezoek op de eigen kamer ontvangen worden. 
Alle (slaap)kamers beschikken over een personen alarmeringssysteem. De 
zorgmedewerkers leggen graag uit hoe dit werkt.
 
Grand Café
Op de begane grond van de locatie bevindt zich het Grand Café.
Het Grand Café wordt gebruikt voor het nuttigen van de maaltijden, het 
organiseren van activiteiten en het ontvangen van bezoek. 

Adresgegevens
Het Rembrandt
Rembrandtplein 21
7442 KH  Nijverdal 

Team De Singel 
Telefoonnummer: (088) 98 82 820
Emailadres: Rembrandt.desingel@zorgaccent.nl

Team De Laan
Telefoonnummer: (088) 98 82 810
Emailadres: Rembrandt.delaan@zorgaccent.nl
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Welke zorg heeft Het Rembrandt te bieden?
We leveren de volgende zorg:
• Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
• Eerstelijnsverblijf Hoog (ELV)
• Observatieopnames
 
Geriatrische Revalidatiezorg / Eerstelijnsverblijf Hoog
Geriatrische Revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor ouderen, welke 
binnen Het Rembrandt komen om te revalideren c.q. aan te sterken na een 
ziekenhuisopname of wanneer de zorg thuis tijdelijk niet meer gegeven kan 
worden. De zorg richt zich op het herstel van functioneren en het liefst een 
terugkeer naar de oude woonsituatie. 
Eerstelijnsverblijf Hoog is het verblijf voor kortdurende geneeskundige zorg en 
herstel. Het gaat hier niet om medisch-specialistische zorg.

Binnen Het Rembrandt wordt gewerkt volgens het Therapeutisch Klimaat. 
Dit houdt in dat de cliënt wordt gestimuleerd om dát te oefenen wat nodig is 
om zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. 
Er wordt gewerkt met een therapieprogramma, gericht op terugkeer naar huis, 
dat door meerdere disciplines wordt ondersteund. 

GRZ/ELV Hoog
Op de opnamedag vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek 
krijgt de cliënt onder meer informatie over de afdeling en het revalidatie/
hersteltraject. Er volgt een kennismakingsgesprek met de bij de cliënt betrokken 
disciplines. In samenspraak met  de cliënt wordt er een therapieschema en 
doelen opgesteld. Gedurende de dag en avond werkt de cliënt, zo nodig onder 
begeleiding van de zorgmedewerkers, continu aan deze behandeldoelen. 
De therapeutische benadering vraagt veel van onze cliënten. Zij zijn daarom 
medeverantwoordelijk voor een goede voortgang van het therapeutisch proces.  
Zodra de cliënt voldoende zelfredzaam is, beslist het multidisciplinaire team of 
proefverlof naar huis gepland kan worden, waar het geleerde in de thuissituatie 
geoefend kan worden. 

Tijdens het spreekuur en het MDO (multidisciplinair overleg) wordt de 
voortgang besproken door de betrokken disciplines en wordt een voorlopige 
ontslagdatum vastgesteld. Dit wordt door de zorg naar de cliënt teruggekoppeld. 
Tijdens de opname vinden er 1 tot 2 zorggesprekken plaats met cliënten en 
diens familieleden waarin de voortgang en het eventuele ontslag besproken 
wordt. 

Observatieopname 
Onze observatiebedden zijn beschikbaar voor ouderen, waarvan niet direct 
precies duidelijk is wat er aan de hand is, maar waarvan het duidelijk is dat het 
in de thuissituatie niet meer gaat. 

Op de dag van de opname krijgt de cliënt een intake gesprek. Hierin wordt 
informatie gegeven over de afdeling en over het doel van de observatieopname. 
In de eerste twee weken van het verblijf wordt de cliënt intensief geobserveerd 
door het multidisciplinaire team. 
Na twee weken volgt er een evaluatiemoment om te beoordelen welke zorg er 
(voorlopig) ingezet moet worden. 

er wordt gewerkt volgens het Therapeutisch Klimaat
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Het team
Kijkend naar de situatie en afhankelijk van hetgeen waarvoor de cliënt is 
opgenomen, zullen deze medewerkers klaar staan om samen met de cliënt te 
werken aan het herstel. 

Zorgmedewerkers
Bij opname krijgt de cliënt een zorgmedewerker aangewezen als aanspreekpunt.
De medewerkers ondersteunen de cliënt bij het opnieuw aanleren van 
persoonlijke verzorging en dagelijkse activiteiten. In de loop van het herstel of 
de revalidatie, verleggen we het accent van zorgen naar begeleiden. 

Medische vakgroep 
De medische vakgroep bestaat uit Specialist 
ouderengeneeskunde, Physician assistants en 
verpleegkundig specialisten. Tijdens het verblijf binnen 
het Rembrandt, neemt de medische vakgroep tijdelijk de 
medische zorg over van de eigen huisarts.  

Fysiotherapeut
De (geriatrie)fysiotherapeut is specialist op het gebied van houding en 
beweging van de ouder wordende mens en patiënten met complexe 
gezondheidsproblematiek. De behandeling is over het algemeen gericht op 
het verbeteren van mobiliteit, spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie 
en balans met als doel het herstel van o.a. het opstaan uit een stoel, lopen, 
traplopen en het gebruik van de armen/handen. 

Ergotherapeut
De ergotherapeut helpt de cliënt zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Dit 
wordt gedaan door het opnieuw aanleren van dagelijkse handelingen, al dan 
niet op een aangepaste manier. Ook begeleidt en adviseert de ergotherapeut bij 
terugkeer naar huis over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen.

Logopedist
De logopedist onderzoekt, behandelt, begeleidt en adviseert de cliënt op 
het gebied van de verbale en/of non-verbale communicatie, stemkwaliteit 
en slikfuncties. Ook kan de logopedist adviezen geven aan familie en andere 
betrokkenen.

Psycholoog
De psycholoog kan de cliënt, partner en andere naasten advies geven over 
de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van een beroerte of 
andere ziekte. We doen dit door onder meer neuropsychologisch onderzoek, 
gedragsadvisering, individuele gesprekken en gespreksgroepen.
 
Diëtist
De diëtist informeert en adviseert de cliënt over veranderingen in het voedings- 
en eetpatroon en stelt samen een plan op. Na een ziekte of doorgemaakt 
trauma gaat het eten en drinken vaak niet meer vanzelfsprekend.  Overlegd 
wordt hoe de cliënt weer gezond en lekker kan eten. Hierbij wordt bij voorkeur 
uitgegaan van gewone voeding. Daarnaast kunnen verschillende dieetvoedingen 
worden ingezet. 

Naast bovengenoemde disciplines, kunnen ook de volgende disciplines ingezet 
worden, mocht dit nodig zijn voor het slagen van de revalidatie of het herstel:
- muziektherapie
- psychomotorische therapie
- maatschappelijk werk 
- geestelijke verzorging

Deze 
professionele behandelaars staan voor u 

klaar!
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Praktische zaken

Vergoeding
Het verblijf en behandeling binnen Het Rembrandt wordt vergoed door de 
zorgverzekeraar. Bij een ELV opname betaalt de cliënt wel het eigen risico van 
deze verzekering. 

Bezoektijden
Bezoek is de gehele dag welkom, maar therapie en behandeling gaan voor. 
Familie of mantelzorgers mogen in overleg met de behandelaar meekijken bij de 
therapie. Het bezoek kan ontvangen worden op de eigen kamer, maar het 
Grand Café hiervoor natuurlijk ook beschikbaar.

Televisie / krant
De slaapkamers zijn standaard voorzien van televisie. Het krantabonnement kan 
door cliënt (tijdelijk) omgezet worden naar Het Rembrandt.

Kleding wassen
Vanwege het tijdelijke verblijf op het Rembrandt, zijn familie of mantelzorger(s) 
verantwoordelijk voor het wassen en verzorgen van de kleding.   

Vervoer 
Mocht tijdens het verblijf binnen het Rembrandt vervoer nodig zijn naar 
bijvoorbeeld de specialist in het ziekenhuis, dan is de familie/mantelzorger 
diegene die dit moet regelen (eigen vervoer / regelen taxi). 
Een zorgambulance wordt – indien nodig – geregeld door de medische 
vakgroep. 

 

Cliëntadviseur GRZ/ELV Hoog
De cliëntadviseur is vanaf het begin bij de cliënt betrokken en volgt de route van 
opname tot ontslag. De cliëntadviseur begeleidt en adviseert bij vragen over 
de vervolgzorg, na het verblijf in Het Rembrandt. Mocht blijken dat terugkeer 
naar de eigen woonomgeving niet meer mogelijk is, dan wordt er gezamenlijk 
gezocht naar een andere geschikte woonvorm.

Onze cliëntadviseurs zijn vijf dagen in de week aanwezig. Zij hebben hun kantoor 
op de 1e verdieping van Het Rembrandt, dus bij vragen, loop gerust binnen. 
Daarnaast zijn ze telefonisch bereikbaar via T. 0900 0678 of per email 
cliëntadviseursgrz-elv@zorgaccent.nl 
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Handig om te weten

Zorgkaart Nederland
Geef uw mening over het verblijf bij ons op zorgkaart Nederland.
www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-
zorgaccent-schoppe-revalidatie-hellendoorn-3061797

Klachten of tips 
Is er een klacht over onze dienstverlening of een tip om deze te verbeteren? 
Bespreek deze dan eerst met de medewerker. Komt u er met de medewerker 
niet uit of gaat u dit gesprek liever aan met onze klachtenfunctionaris, dan kunt 
u een melding maken via het klachtenformulier op de website van ZorgAccent 
www.zorgaccent.nl/over-zorgaccent/klachten-en-suggesties/ 

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Binnen Het Rembrandt wordt de privacy van cliënten zorgvuldig in acht 
genomen. De wijze waarop de privacy wordt gewaarborgd, is vastgelegd in een 
reglement dat voldoet aan de wettelijke voorschriften. Dit reglement ligt ter 
inzage bij het secretariaat Raad van Bestuur. 
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ZorgAccent denkt in mogelijkheden

ZorgAccent is een grote, krachtige en veelzijdige zorgorganisatie  
actief in zorg, welzijn, wonen en behandeling in Overijssel (Twente en Salland).  
Wij leveren zorg met respect voor uw wensen en behoeften. 
 
T. 0900 0678 (24 uur bereikbaar)
Kijk voor ons complete zorgaanbod op www.zorgaccent.nl

Volg ons ook op social media: 

 3031 - Revalidatie Het Rem
brandt - april 2022

 


