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DE RIETHORST STROMENLAND, 
VOLCKAERT EN SCHAKELRING, DRIE 
ZORGORGANISATIES IN MIDDEN- EN 

WEST BRABANT, ZIJN PER 1 JANUARI 2021 
GEFUSEERD. SAMEN GAAN WE VERDER 

ONDER DE NIEUWE NAAM MIJZO. 
In de nieuwe naam komen de woorden Mijn en Zorg samen. 
Cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers ontdekken 
samen mogelijkheden en staan open voor eigen keuzes. 

Door oog te hebben voor elkaar,
 maken we samen het verschil. 

Mijzo. Ziet mij. 

Met een open, nieuwsgierige blik naar de toekomst en 
vanuit de visie op positieve gezondheid is Mijzo aanjager in 
de transformatie van de zorg om ouderen zo lang mogelijk 

op eigen wijze vorm en invulling te laten geven aan hun 
leven thuis. Zodra dat niet meer lukt, zijn we er om hen te 
ondersteunen en te begeleiden. We zijn er voor ouderen, 
revalidanten en mensen met chronische aandoeningen.  

Zorgorganisatie Mijzo werkt in het gebied tussen Breda, 
Tilburg, Gorinchem en Den Bosch, telt 26 zorglocaties voor 

langdurig verblijf en biedt wijkverpleging, geriatrische 
revalidatie en eerstelijnsverblijf. 

Met trots presenteren wij het jaarbeeld 2021 voor 
geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf bij Mijzo.



KORTDURENDE ZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIE
Geriatrische revalidatie is kortdurende zorg, gericht 
op het herstel van kwetsbare mensen die voor 
revalidatiebehandeling bij Mijzo worden opgenomen. 
Onder het motto ‘alles is revalidatie’ benutten 
we dagelijkse activiteiten als therapeutische 
oefenmomenten. Door dit revalidatieklimaat werkt 
de revalidant, samen met zijn naasten en het 
revalidatieteam, aan zijn zelfstandigheid. We streven 
ernaar dat de revalidant zo snel mogelijk naar huis kan, 
uiteraard op een veilige en verantwoorde manier. 

EERSTELIJNSVERBLIJF 
Eerstelijnsverblijf is er voor ouderen die kortdurende 
zorg en verblijf nodig hebben. Tijdens dit kortdurende 
verblijf woont de cliënt enkele dagen of weken in een 
locatie van Mijzo met de intentie weer naar het eigen 
huis terug te gaan. De nadruk ligt tijdens het verblijf op 
ondersteuning bij de zorgvraag.  

EERSTELIJNSVERBLIJF PALLIATIEF 
Palliatief terminale zorg is er voor volwassenen met 
een korte levensverwachting vanwege een levens-
bedreigende ziekte of aandoening. Iedereen leeft op zijn 
eigen manier, wij vinden dat iedereen daarom ook op 
zijn eigen manier mag sterven. Geborgenheid en ruimte 
om op een eigen manier afscheid te nemen van het 
leven staan dan ook centraal in ons hospice.
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LOCATIES VAN MIJZO VOOR 
GERIATRISCHE REVALIDATIE 
EN EERSTELIJNSVERBLIJF
 

Mijzo Eikendonk revalidatie  

Mijzo Kasteellaan revalidatie  

Mijzo Dongepark revalidatie  

Mijzo Slotjesveste revalidatie  

Mijzo Altenahove revalidatie  

Mijzo Buurstede revalidatie  

Mijzo Hospice de Volckaert  
In totaal

145 plaatsen
geriatrische 

revalidatie en 
eerstelijnsverblijf
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“ “Ik moet zelf oefeningen doen en aansterken 
zodat ik weer naar huis kan.” 

Cliënt eerstelijnsverblijfafdeling in Oosterhout

“Revalideren is een weg banen naar een nieuwe fase. Het is 
een intensief parcours voor de revalidant die hierbij op alle 

manieren gesteund wordt door een team van professionals.”

Iris Kamp, medewerker Mijzo

“Wij verwijzen naar revalidatie en eerstelijnsverblijf van 
Mijzo vanwege het meedenken, het oplossingsgerichte 

(nee is geen optie) en de snelheid van handelen. Mijzo gaat 
ervoor om continu, vanuit gezamenlijkheid, met elkaar de 
verbeterslag voor de patiënt te maken. Samen zorgen we 

ervoor dat de patiënt de juiste zorg, op de juiste plaats door 
de juiste professional ontvangt. Mijn ervaring is dat Mijzo 

bovenstaande elke keer weer waarmaakt.”

Anita van den Berg, bedrijfsmanager Amphia

“De ondernemingsraad is erg tevreden 
over de manier waarop de 

medezeggenschap zich ontwikkelt 
in het cluster GRZ/ ELV. Door 
samen onderwerpen aan te 
pakken, zowel binnen het 

cluster als daarbuiten, worden 
medewerkers echt gezien”.  

Rob van Raamsdonk,  
voorzitter OR Mijzo

Cliënt-
tevredenheid

Ga naar 
www.zorgkaartnederland.nl 
om te weten hoe revalidanten 

en cliënten onze zorg 
en ondersteuning 

waarderen.



Jelle’s revalidatie
Na een hersenbloeding werd Jelle 
van het ene op het andere moment 
hulpbehoevend. Hij revalideerde bij 
Mijzo en kijkt terug op een intensieve 
tijd. Scan de QR-code voor zijn verhaal.



Beste collega,

Op dinsdag 12 oktober zien we je graag op de 
strategiedag ‘Wat Mijzo uitd®aagt’. 

We zijn deze dag te gast in het Willem II stadion te 
Tilburg, Goirlese weg 34, 5026 PC Tilburg. 
Het programma start om 9.00 uur, inloop vanaf 
8.30 uur. We sluiten de dag af om 17.30 uur met een 
borrel en een hapje.

Deze dag is een vervolg op de strategiedag van 
7 juni jl. en staat in het teken van de communicatie-
campagne van de maatschappelijke opdracht en 
strategie van Mijzo. Graag halen we bij jullie input 
op over wat jullie vinden van de laatste versie van 
de strategie (zie bijlage).
Tot slot staan we stil bij hoe wij als leidinggevend 
kader deze strategie verder gaan uitdragen in de 
organisatie. 

Graag tot dan!

Mireille, Annet en John.
Bij verhindering of eventuele dieetwensen stuur je een mailtje 
naar secretariaat-rvb@drsn.nl. 
We vragen je bij aankomst een corona toegangsbewijs te 
overleggen.

NO TIME 
TO WAIT

SUCCESSEN IN 2021
• Succesvol eerste Mijzo-jaar (nieuwe naam van de 

gefuseerde organisatie)
• Visie van Mijzo op geriatrische revalidatie en 

eerstelijnsverblijf vastgesteld
• Intensivering samenwerking ondersteunende diensten
• Prima uitkomstindicatoren waardoor goede afspraken 

met zorgverzekeraars voor 2022
• Regionaal COVID-cohort locatie Dongepark (Dongen)
• Heropening van afdeling eerstelijnsverblijf locatie 

Buurstede (Oosterhout)
• Start werkgroepen voor harmonisatie revalidatie
• Multidisciplinair Zorg-Innovatiecentrum (M-Zic) – 

een krachtige omgeving waar leren, onderzoeken en 
innoveren centraal staan

• Uitbreiding Knowledge brokers CVA
• Afronding pilot Imagery

• 

ONTWIKKELINGEN IN 2022
WAT MIJZO UITD®AAGT 

We hebben te maken met een grote 
toename van het aantal ouderen en er 
zijn onvoldoende mensen om de zorg op de 
huidige manier te kunnen blijven bieden. Als 
samenleving moeten we anders gaan kijken naar 
ouder worden en naar de zorg. Niet alleen omdat het 
anders kan en moet maar vooral omdat de cliënt dat wil. 
Mijzo gaat de uitdagingen van morgen aan en wil er zijn 
voor ouderen die ons echt nodig hebben. We zien dat als 
onze maatschappelijke opdracht. 



DOORONTWIKKELING
• Vergroten naamsbekendheid geriatrische revalidatie en 

eerstelijnsverblijf Mijzo
• Realiseren versnelde door-/uitstroom ziekenhuis naar 

geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf
• Oriëntatie programma Langer Actief Thuis (LAT) binnen 

geriatrische revalidatie
• Proeftuin Geriatrische Revalidatie Thuis
• Voorbereiden behalen Topcare-predicaat geriatrische 

revalidatie
• Expertise delen en samen leren onder andere door 

werkbezoeken aan andere GRZ-organisaties
• Verkenning ETZ en Mijzo locatie Waalwijk
• Cliënttevredenheidsonderzoek voor geriatrische 

revalidatie en eerstelijnsverblijf
• Inzet slimme technologie: Imagery met VR-bril
• Project Mantelzorgpad door Knowledge brokers CVA
• Lifestyle / PRET voor betere revalidatie

MIJZO HECHT VEEL WAARDE AAN SAMEN-
WERKING MET PARTNERS IN DE KETEN 

We werken samen met

ZIEKENHUIZEN
Amphia, ETZ, JBZ, 
Beatrixziekenhuis

HUISARTSEN KENNIS-
NETWERKEN

REGIONALE NETWERKEN
Stroke Service Breda, CVA Ketenzorg ’s-Hertogenbosch, GRZ E-cademy, 

Netwerk palliatieve zorg Stadsgewest Breda, Knowledge brokers netwerk 
(CVA), Transmurale zorg Breda, Zorgnetwerk Midden-Brabant en 

Zorgnetwerk West-Brabant



CIJFERS 2021 

GERIATRISCHE REVALIDATIE

OMZET TOTAAL
12.925.000 euro

BEDDEN TOTAAL
145 bedden

CLIËNTEN TOTAAL
600 revalidanten
472  cliënten
 eerstelijnsverblijf

BESTEMMING NA ONTSLAG 

 Opname verpleeghuis 
 Anders
 Overleden
 Naar huis
 Heropname ziekenhuis

DIAGNOSEGROEP
Aantal revalidanten

GEMIDDELDE LIGDUUR 
Aantal dagen

 Amputaties 
 CVA 
 Electieve orthopedie 
 Overig 
 Trauma

Bron: elektronische cliëntendossiers Mijzo

110

145
205

13

127

58

31 40

36

42

73%

5%
3%

13%
6%



MEDEWERKERS
AANTAL 
ZORGMEDEWERKERS

 Aantal zorg-
    medewerkers 
 FTE

CIJFERS 2021 

EERSTELIJNSVERBLIJF

BESTEMMING NA ONTSLAG

 Naar huis 
 Overig

DIAGNOSEGROEP
Aantal cliënten

 ELV laag complex 
 ELV hoog complex
 ELV palliatief
 ELV COVID-cohort

LEEFTIJDSOPBOUW

 < 35 jaar 
 35-55 jaar
 > 55 jaar

208

61

188

15

31%

24%

62%

122

38%

45%
173




