
ORTHOCARE
WEER SNEL OP DE BEEN

ÉÉN VAST AANSPREEKPUNT

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

CONTACT

Tijdens de gehele revalidatiebehandeling heeft u bij ons één vast aanspreekpunt; dat is uw 
contactverpleegkundige. Uw contactverpleegkundige is samen met u verantwoordelijk voor 
uw zorgleefplan. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen.

De kosten van uw revalidatie en het verblijf worden vergoed via de basisverzekering. 
Maartje heeft met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst gesloten.

Maartje Revalidatie vindt u op de eerste verdieping van Gereia in Oldenzaal.
Voor vragen belt u met telefoonnummer 053 - 537 55 55.

Website:  www.maartje.nl
Email:   info@maartje.nl
Adres:   Wilhelminastraat 150
              7573 AK Oldenzaal

Zorggroep Sint Maarten
Postbus 244
7570 AE Oldenzaal
KvK-nr 08130883

Maartje is onderdeel van



Weer snel op de been 
met OrthoCare

WAT IS ORTHOCARE?

GASTVRIJ

ONZE VISIE

HANDIG OM TE WETEN

NAZORG

U krijgt binnenkort in het ziekenhuis een nieuwe knie of heup. Of misschien heeft deze 
operatie onverwacht plaatsgevonden, omdat u bent gevallen en u uw heup heeft gebroken.
In beide gevallen kan het nodig zijn dat u revalidatie nodig heeft om thuis weer optimaal te 
kunnen functioneren. Dan is het goed om te weten dat ons behandelprogramma u de 
mogelijkheid biedt om zo snel mogelijk na uw operatie te starten met uw revalidatie. 
OrthoCare is opgezet door Zorggroep Sint Maarten in samenwerking met het ziekenhuis. 
Onze doelstelling is het verbeteren van uw mobiliteit en het vergroten van uw 
zelfredzaamheid, zodat u snel kunt terugkeren naar uw eigen, vertrouwde woning.

Waarschijnlijk bent u tijdens uw ziekenhuisopname of tijdens een informatiebijeenkomst 
in het ziekenhuis ingelicht over ons revalidatie programma OrthoCare. OrthoCare is opgezet 
om zo snel mogelijk na uw operatie te starten met uw revalidatie. Dit betekent, dat u na uw 
operatie wordt opgenomen op de revalidatie van Maartje in Oldenzaal. Om wachttijden te 
voorkomen en uw behandeling zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behandeling van 
het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt met de behandelend specialisten.

Volgens het opgestelde behandelprogramma gaan wij op de revalidatieafdeling samen met u 
werken aan een zo snel en optimaal mogelijk herstel. Het behandelplan en de doelen van de 
behandeling worden in goed overleg met u opgesteld. Ook wordt aangegeven welke 
behandelingen u gaat volgen, denk aan fysiotherapie en/of ergotherapie. Uw behandeling 
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Tijdens uw 
revalidatie krijgt u met verschillende behandelaren en zorgverleners te maken. 

Wij hechten aan gastvrijheid. U kunt gebruik maken van een ruim opgezet restaurant waar u 
met uw familie bijna altijd terecht kunt. Ook krijgt u tijdens uw revalidatie dagelijks wisselende 
keuzemenu’s aangeboden. En kunt u kiezen waar en op welk tijdstip u uw warme maaltijd wilt 
gebruiken. Het is mogelijk om een televisie op uw kamer te huren. De afdeling beschikt over 
wifi punten, zodat u gratis internet heeft. 

Onze visie “heel de mens” loopt als een rode draad door uw opname. Dat betekent dat uw 
revalidatie zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven en dat wij verder kijken 
dan uw ziekte of handicap alleen. Wij bieden dan ook naast de individuele therapie andere 
mogelijkheden om uw vitaliteit te ondersteunen. Denk hierbij aan alledaagse handelingen zoals 
wassen, aankleden en zelfstandig actief zijn in de keuken.

De bezoektijden zijn van maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 20.30 uur, zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 20.30 uur. U kunt uw bezoek ontvangen op uw kamer of in ons restaurant. 
De behandelingen worden tot 17.00 uur gepland. Het kan dus voorkomen dat uw bezoek even 
moet wachten. Tijdens de revalidatie zult u vrijwel de hele dag uit bed zijn. Wij adviseren u dan 
ook uw gewone kleding mee te nemen. 

Doordat Maartje ook thuiszorg en dagbehandeling biedt, kunnen we u goede nazorg bieden. 
Mocht u nog therapeutische nabehandeling nodig hebben, dan is het mogelijk onze 
behandelaren van Maartje hiervoor in te schakelen. Zij komen indien nodig ook bij u thuis.


