Ontdek
hoe revalidatie
ook kan

Na een medische ingreep
actief revalideren met alle
zorg die u nodig heeft.

DE N N E N H E U V E L

…alles draait
om revalideren…

DENNENH EU VEL

Precies de zorg en de begeleiding die u
nodig heeft.
Uw medische behandeling is achter de rug en u heeft nog enige
tijd zorg nodig. Is naar huis gaan niet mogelijk? Dan bent u van
harte welkom bij Dennenheuvel, de zorginstelling waar alles
draait om revalideren. Bij ons krijgt u de gespecialiseerde en
hoogwaardige zorg die nodig is voor uw herstel.
We doen er alles aan om u een plezierige, veilige en heilzame
omgeving te bieden. Met gerichte begeleiding van onder meer
een fysiotherapeut werkt u zelf actief aan uw revalidatie. Zodat
u weer zelfstandig kunt functioneren en de draad van uw leven
kunt oppakken. Want we beseffen maar al te goed waar u het
liefste bent: thuis.
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Samen werken we
aan een voorspoedige revalidatie.
We doen waar we goed in zijn: mensen begeleiden bij een
actief herstel na een medische ingreep. We zorgen dat u zo snel
mogelijk weer naar huis kunt. Hoe uw herstel verloopt, is
uiteraard volledig afhankelijk van uw operatie, uw conditie en
uw inzet. Onze behandeling, begeleiding en verzorging zijn
volledig op uw persoonlijke situatie afgestemd.
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Niet iedereen kan in Dennenheuvel terecht. Zo valt terminale
zorg, verslavingszorg en zorg voor mensen met cva en dementie
buiten onze dienstverlening.

…actief werken
aan uw herstel…
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Rust en ruimte om te revalideren.
Dennenheuvel ligt aan de rand van Hilversum in een prachtig
landschapspark. U heeft uw eigen kamer met een douche, toilet
en balkon. Ook heeft u de beschikking over een telefoon, koelkast,
tv, radio/cd-speler en een kluisje. Uiteraard is er wifi.
Dennenheuvel heeft 38 eenpersoonskamers en twee twee
persoonskamers. U kunt dus ook bij ons verblijven met uw partner.
De kleinschaligheid van Dennenheuvel maakt een persoonlijke
benadering mogelijk en zorgt voor een goede balans tussen rust
en activiteiten.
Onze gespecialiseerde revalidatiezorg behoort tot de top van
Nederland. Als cliënt bent u maximaal in beeld. Onze ervaren
A-verpleegkundigen hebben verstand van hun vak én hebben
de tijd om u de aandacht te geven die u nodig heeft.

…balans
tussen rust en
activiteiten…
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De keukenbrigade voldoet graag aan uw speciale dieetwensen.
U kunt gasten ontvangen wanneer u wilt. Uw bezoek mag altijd
mee-eten en kan zelfs blijven slapen.
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…besloten
terras in
privépark
van twee
hectare.…
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Een zo aangenaam mogelijk verblijf.
Dennenheuvel heeft diverse voorzieningen, zoals een winkeltje
en een ruime zit- en eetkamer waar u andere cliënten treft en
uw gasten kunt ontvangen. In de bibliotheek kunt u kiezen uit
een actueel boekenaanbod of rustig de krant lezen. Er is een
atelier waar u kunt schilderen, knutselen of op een andere manier
met handarbeid bezig kunt zijn. In onze servicesalon staan een
kapper, pedicure en een schoonheidsspecialist op afspraak
voor u klaar.
De inrichting van Dennenheuvel doet denken aan een hotel.
Maar u bent natuurlijk bij ons om actief aan uw herstel te
werken. Dat kan in een aparte ruimte voor fysiotherapie en fitness. Hier staan diverse apparaten en hulpmiddelen waarmee u
24 uur per dag uw oefeningen kunt doen. Zelfstandig of onder
begeleiding van een fysiotherapeut.
Voor beweging kunt u ook naar buiten. Dennenheuvel ligt aan de
bosrand en heeft een eigen park van twee hectare. Goed voor
een wandeling in de frisse lucht. Als het lekker weer is, kunt u op
het prachtige terras genieten van de omgeving, desgewenst met
een hapje en een drankje die wij u aan tafel serveren.
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Een formule voor deze tijd.
Al in 1905 is de Nederlandsche Vereniging tot het Oprichten en
Instandhouden van Herstellingsoorden voor Handels- en Kantoor
bedienden en Handelsreizigers opgericht. Ruim een eeuw later
is de formule van wat nu kortweg ‘Dennenheuvel’ heet actueler
dan ooit.

…uw persoonlijke
wensen en
behoeften…

Zorgkosten staan onder druk. Een ziekenhuisbed wordt alleen
benut voor wie intensieve behandeling nodig heeft. Het aantal
alleenstaanden groeit en de behoefte aan goede zorg neemt
door de vergrijzing toe. Er is een groeiende behoefte aan zorg
en begeleiding gericht op actief herstel na een ziekenhuis
opname. Lang niet iedereen kan naar huis, simpelweg omdat
daar de nodige zorg ontbreekt. Het gat tussen ziekenhuis en
thuis wordt steeds groter, en daar worden vooral kwetsbare
ouderen de dupe van.
Dennenheuvel biedt een tijdelijk thuis aan mensen die zorg en
begeleiding nodig hebben bij hun herstel. Of dit nu revalidatie na
een orthopedische ingreep betreft, revitalisatie na een nare val of
respijtzorg om uw mantelzorger te ontlasten. We bieden zorg op
maat waarbij alles draait om uw persoonlijke wensen en behoeften.
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Tarieven en de zorgverzekering.

Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel.

De zorg die Dennenheuvel biedt wordt door de meeste zorg
verzekeraars vergoed. Afhankelijk van de medische indicatie
heeft u recht op vergoeding vanuit de basisverzekering of vanuit
een aanvullende polis. Voor meer informatie kunt u terecht bij
uw zorgverzekeraar of bij onze transferverpleegkundigen. Soms
zijn de polisvoorwaarden onduidelijk en blijkt na een gesprek
dat opname in een zorginstelling als Dennenheuvel wel degelijk
wordt vergoed.

We doen waar we goed in zijn: mensen begeleiden bij hun herstel.
Onze behandeling, begeleiding en verzorging zijn op uw persoonlijke situatie afgestemd. Een toegewijd, multidisciplinair team
van artsen, paramedici en servicemedewerkers onder leiding
van een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) staat gedurende
uw verblijf voor u klaar.

Voor informatie over actuele tarieven verwijzen we u graag naar:
www.dennenheuvel.com.

…een toegewijd,
multidisciplinair
team…
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Iedereen is welkom bij Dennenheuvel. Leden van Herstellingsoord
vereniging Dennenheuvel hebben echter voorrang bij opname
ten opzichte van niet-leden. Leden krijgen bovendien een
tegemoetkoming in de verblijfskosten. Hoe langer u lid bent,
hoe hoger de tegemoetkoming. Daarnaast zijn er vele extra’s,
zoals korting op producten en diensten.
Wilt u meer weten over onze vereniging, het lidmaatschap, de
kosten, de voordelen en hoe u zich kunt aanmelden? Raadpleeg:
www.dennenheuvel.com.
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…een tijdelijk
thuis…

DENNENH EU VEL

Kunnen we u ergens mee helpen?
Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem gerust
contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00
tot 17.00 uur op telefoonnummer (035) 201 26 66. U kunt ook
een e-mail sturen naar info@dennenheuvel.com.

Aanmelden
Als u een operatie in het ziekenhuis in het vooruitzicht
heeft kunt u zich op www.dennenheuvel.com alvast
aanmelden voor een verblijf in Dennenheuvel – daar vindt
u alle formulieren die u nodig heeft. Wij kunnen u dan zo
snel mogelijk bericht geven of en wanneer we u kunnen
opnemen. Ook kunt u bellen met onze transferverpleegkundigen op telefoonnummer (035) 201 26 66.
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Soestdijkerstraatweg 102
1213 XH Hilversum
Tel. (035) 201 26 66
Fax (035) 201 26 99
info@dennenheuvel.com
www.dennenheuvel.com

