
VISIE VAN MIJZO OP GRZ/ELV

Palliatief terminale zorg 
Palliatief terminale zorg is er 
voor volwassenen met een korte 
levensverwachting vanwege 
een levensbedreigende ziekte of 
aandoening. Wanneer de zorg 
thuis niet meer gaat, bieden wij een 
aangename en deskundige omgeving.

De zorg en ondersteuning stemmen we af op 
de wensen en behoeften van de cliënt. We 
werken samen met familie, naasten en vrijwil-
ligers om optimale, warme terminale zorg te 
bieden. Ons doel is om de kwaliteit van leven 
van de cliënt zo hoog mogelijk te houden.

Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen 
in kennis en vaardigheden ten aanzien van 
palliatief terminale zorg. 

Naaste van een cliënt - 
Hospice de Volckaert:
“Aan onze moeder en ons als familie werd 
troost geboden als dat nodig was op een 
oprechte en warme manier. En dat zullen 
wij en onze kinderen – die dat ook van nabij 
hebben mogen zien – nooit vergeten.”
 
“Het meest mooie en bijzondere vind ik dat 
iemand van ons team van arts, geestelijk 
verzorger, verpleegkundigen en vrijwilligers 
zo dicht bij een cliënt en diens naasten mag 
komen, dat we hem/haar ook echt kunnen 
bijstaan. De intimiteit en het vertrouwen die 
kunnen ontstaan, maken me stil en dankbaar. 
De gedrevenheid van ons allen om de laatste 
levensfase draaglijk en leefbaar te maken, is in 
ruim 16 jaar niet afgenomen. Dat maakt me 
trots.” - Jolanda Leenaars, medewerker 

Lees op www.mijzo.nl het 
persoonlijke verhaal van een 
naaste, Patrick Cornelius. Zijn 
moeder verbleef in de laatste 
periode van haar leven in 
Hospice de Volckaert. 

Geriatrische revalidatie
Geriatrische revalidatie is er voor ouderen die 
een kortdurend en herstelgericht traject nodig 
hebben. Het revalidatieklimaat op de afdeling is 
uitnodigend en stimulerend. We werken vanuit 
het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ en het 
zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk thuis 
blijven wonen. We geven respectvolle aandacht. 

De behandeling stemmen we af op de wensen en 
mogelijkheden van de revalidant en leggen dit vast in 
een persoonlijk revalidatieplan. Revalidanten werken 
samen met hun naasten, het multidisciplinaire team en 
middels slimme technologie aan vertrouwen en herstel 
van zelfstandigheid. Ons doel is om de revalidant zo 
goed mogelijk te ondersteunen zodat een verantwoorde 
terugkeer naar huis mogelijk is. Eventueel kan de revali-
datie thuis worden voortgezet met begeleiding van Mijzo. 

Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen in kennis 
en vaardigheden en handelen naar de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Ook neemt Mijzo deel aan 
onderzoeken op het gebied van revalidatie. 

Cliënt revalidatie-afdeling Dongepark:
“Twee jaar geleden heb ik een heupoperatie gehad en 
heb ik hier zes weken gerevalideerd. Dat is me goed 
bevallen daarom wilde ik er graag terug na de operatie 
van mijn andere heup. De operatie en het herstel zijn 
zeer voorspoedig verlopen mede omdat ik vanaf dag één 
behoorlijk zelfstandig kon opereren. Het zorgpersoneel 
heeft me ook de nodige ruimte gegeven en ondersteunde 
prima wanneer ik dat nodig had. Ik kon deze keer al na 
drie weken terug naar huis. Ik ben alle betrokkenen zeer 
dankbaar voor hun zorg en aandacht hetgeen een positief 
effect heeft gehad op mijn herstel.”

“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

Lees op www.mijzo.nl het persoonlijke 
verhaal van Jelle die getroffen 
werd door een hersenbloeding en 
revalideerde in Slotjesveste.

Eerstelijns 
verblijfzorg

Eerstelijnsverblijf is 
er voor ouderen die 
kortdurende zorg en 
verblijf nodig hebben. 
Het klimaat op de 
afdeling is stimulerend. 
We werken vanuit het 
gedachtegoed ‘positieve 
gezondheid’ en het zo 
lang mogelijk zelfstandig 
en onafhankelijk thuis 
blijven wonen. We geven 
respectvolle aandacht.

Met hulp van zijn naasten 
en sociale netwerk werkt de 
cliënt aan optimaal herstel 
van zelfstandigheid. Ons 
doel is om de cliënt zo goed 
mogelijk te ondersteunen 
zodat een verantwoorde 
terugkeer naar huis mogelijk 
is.
 

Cliënt eerstelijnsverblijf-
afdeling in Oosterhout:
“Ik moet zelf oefeningen doen 
en aansterken zodat ik weer 
naar huis kan.”

“Er kan thuis zoveel meer 
voor de cliënt gerealiseerd 
worden, meer dan wij denken. 
Juist als je hier naar op zoek 
gaat krijg je beweging die 
toekomstgericht is en waar 
Mijzo voor staat.” - Milou 
Smits, medewerker 

Kortdurende zorg 
Onze ambitie is om een opvallende speler te zijn op het 
gebied van kortdurende zorg in ons werkgebied. Door goed 
onderling contact en samenwerking met ziekenhuizen, 
huisartsen, specialisten, wijkverpleegkundigen en andere 
zorgorganisaties zorgen we voor een voorspoedig traject 
voor de cliënt/revalidant.

Door deel te nemen aan (kennis)netwerken, projecten en onder-
zoeken en door de inzet van slimme technologie, kunnen we cliën-
ten/revalidanten steeds op vernieuwende en innovatieve manieren 
zorg, behandeling en ondersteuning bieden. Daarnaast willen wij 
goed werkgeverschap bieden aan onze medewerkers en vrijwilligers, 
waarbij ruimte is voor creativiteit en lef. Alleen samen kunnen wij het 
verschil maken. Elke dag weer. 

 Verwijzers over de kortdurende zorg

“Ik verwijs mijn patiënten naar de GRZ/ELV van Mijzo omdat:
• Mijzo dichtbij het (t)huis van de patiënt is
• Mijzo gemoedelijk is
• Mijzo kwalitatief goede zorg levert
•  Het overleg tussen Mijzo en de huisartsen laagdrempelig is en beide investeren 

in het optimaliseren van de ketensamenwerking.
De patiënten kennen Mijzo van oudsher, de revalidatie start op de GRZ afdeling 
in plaats van in het ziekenhuis en dit is mogelijk omdat ‘de overgang’ goed 
verloopt. De focus van de ouderenzorg verschuift van lang- naar kortdurende 
zorg en de zorgmedewerkers gaan pragmatisch/oplossingsgericht te werk.“
Frank Gerritsen, huisarts Huisartsenpraktijk Aan de Donge
 
“Wij verwijzen naar de GRZ/ELV 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.” - Anita van den Berg, 
bedrijfsmanager Amphia


