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De opnamedag. 
Uw opname in Dennenheuvel begint met een opname
gesprek. Wij geven u dan alle informatie over uw verblijf. Van 
u ontvangen we gegevens over uw medische behandeling, 
uw gezondheid en (het beheer van) uw medicatie. U kunt 
direct uw speciale (dieet)wensen aangeven en u krijgt alle 
ruimte om vragen te stellen.
    
De eerste dag ervaren cliënten als zeer vermoeiend. We raden 
u daarom aan uw maaltijden op uw kamer te gebruiken.  
De rest van uw verblijf zien wij u graag in ons restaurant  we 
beschouwen dit als een onderdeel van uw revalidatie. Als u 
hier (nog) niet toe in staat bent, brengen wij de maaltijden  
uiteraard op uw kamer.

Zorgplan.
Uw zorgplan vormt het uitgangspunt van uw behandeling, 
begeleiding en verzorging. Dit plan wordt opgesteld door het 
multidisciplinaire team van Dennenheuvel, bestaande uit 
artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en verzorgenden. 
Het is volledig afgestemd op uw persoonlijke situatie en op 
uw revalidatiedoelen. In het zorgplan beschrijven we precies 
wat u nodig heeft. Wat zijn uw beperkingen, wat is het doel 
van uw verblijf en wat is haalbaar?

Belangrijke informatie  
voor wie actief komt revalideren 
in Dennenheuvel.

Wekelijks bespreekt het team uw vorderingen. De eerst verant
woordelijk verpleegkundige neemt het besprokene altijd met u 
door. Het gaat tenslotte om uw herstel.

Medicijnen.
Het is belangrijk dat u medicijnen meebrengt voor de eerste 24 
uur van uw verblijf. In geval van een weekendopname neemt u 
voldoende medicatie mee tot en met de eerste werkdag. Neem 
zo mogelijk recepten mee van alle medicijnen die u gebruikt. 

Tijdens het opnamegesprek bespreken we de levering en het 
beheer van uw medicatie. Dennenheuvel heeft een eigen 
apotheek waar afhankelijk van uw zorgindicatie gebruik van 
wordt gemaakt. 

Reanimatie.
Tijdens het opnamegesprek wordt gevraagd of u, daar waar de 
situatie zich zou voordoen, gereanimeerd wilt worden. Uw wens 
wordt vastgelegd in het zorgplan. Onze arts kan hierover met u 
in gesprek gaan.

Fysiotherapie.
Uw revalidatie begint zo snel mogelijk na aankomst en start 
met een intakegesprek met een van onze fysiotherapeuten. Dit 
gesprek gaat over uw fysieke gesteldheid, uw revalidatiedoel, 
uw behandelplan en de gewenste behandelfrequentie.

Het is belangrijk om te weten dat de kosten van fysiotherapie 
niet inbegrepen zijn in de geïntegreerde dagprijs van Dennen
heuvel. In het eerste gesprek met de fysiotherapeut wordt in 

detail uitgelegd welke factoren meespelen in de opbouw 
van de kosten (o.a. uw zorgindicatie en uw aanvullende 
verzekering).

Cliëntendossier.
Dennenheuvel gebruikt een elektronisch cliëntendossier.  
Uw zorgplan wordt hier volgens vaste standaard en protocol 
in opgenomen. Uw eerst verantwoordelijk verpleegkundige 
beheert uw dossier. Omdat het persoonlijke en medische  
gegevens bevat wordt zorgvuldig met uw dossier omgegaan, 
conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verblijf.
Personeel komt alleen met uw toestemming op uw kamer. 
Zoals eerder aangegeven zien wij u gedurende uw verblijf 
graag in ons restaurant – we beschouwen dit als onderdeel 
van uw revalidatie. Als u hier (nog) niet toe in staat bent, 
brengen wij de maaltijden uiteraard op uw kamer. 

Volgt u een medisch dieet of heeft u andere dieetwensen  
(bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging), dan houden we daar 
graag rekening mee. Iemand die bij u op bezoek komt, kan 
tegen een geringe vergoeding blijven eten. Uw bezoek kan 
ook blijven slapen. We informeren u graag over de tarieven.

Wij wensen u een aangenaam
en heilzaam verblijf.

Informatie voor familie/bekenden.

Ik word opgenomen op (datum)

in Herstellingsoord Dennenheuvel. 
Daar werk ik actief aan mijn revalidatie.
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Routebeschrijving naar Dennenheuvel
Met de auto
A27 Afslag Hilversum. Rechtsaf de N415 richting Baarn. 
Dit is de Soestdijkerstraatweg.
Na 300 meter rechts. Op het terrein kunt u parkeren.

Met het openbaar vervoer
Vanaf treinstation Hilversum centraal bus 59 of 70.
Uitstappen halte Surinamelaan, 100 meter verder is de 
ingang van Dennenheuvel.✂


