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COPD revalidatie
Revalidatietraject Maasstad Ziekenhuis i.s.m. 

Laurens Intermezzo



Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u informeren over het COPD 

revalidatieprogramma. Wij adviseren u deze 

informatie zorgvuldig te lezen.

Introductie
U bent opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis 

voor de klachten die u ondervindt als gevolg van 

COPD. Maasstad Ziekenhuis biedt u tijdens uw 

ziekenhuisopname de best mogelijke zorg en 

begeleiding. Alleen een ziekenhuisopname is 

echter niet voldoende. Om deze reden wordt u 

door middel vandeze folder geïnformeerd over 

het revalidatietraject (hersteltraject) COPD waarbij 

Maasstad Ziekenhuis en Intermezzo met elkaar 

samenwerken.

Samenwerking Maasstad Ziekenhuis en Intermezzo
Uw conditieherstel na een opvlamming van COPD 

exacerbatie) kan zes tot acht weken duren. Het is

niet noodzakelijk om deze periode in het ziekenhuis 

door te brengen. Om die reden kunt u, voordat u 

terugkeert naar uw thuissituatie, een tijdelijke periode 

herstellen in een omgeving waar u met professionele 

begeleiding kunt revalideren.

Het Maasstad Ziekenhuis en Intermezzo werken

samen en bieden u als patiënt een revalidatietraject 

aan in Intermezzo in Rotterdam. Dit revalidatietraject 

is erop gericht om u, tijdens uw herstel, de zorg en 

begeleiding te bieden die u nodig heeft.



Indien u in aanmerking komt voor dit 

revalidatietraject komt een medewerker van Bureau 

Nazorg bij u langs en neemt met u een aantal zaken 

door. Bureau Nazorg kan u ook informatie verstrekken 

over de kosten van het revalidatietraject (eigen 

bijdrage). De betaling van een eigen bijdrage is 

mede afhankelijk van uw inkomen.

Revalidatietraject
Na ontslag vanuit het Maasstad Ziekenhuis wordt u

opgenomen in Intermezzo. De duur van uw verblijf is 

afhankelijk van uw gesteldheid, maar duurt maximaal 

acht weken. De zorg die u krijgt bij Laurens is veelal 

gericht op conditieverbetering, zodat u in uw 

thuissituatie weer kunt functioneren.

Uw longarts of longverpleegkundige van het

Maasstad Ziekenhuis onderhoudt nauw contact met 

de medewerkers van Laurens zodat uw overplaatsing 

zo soepel mogelijk verloopt.

In goede handen
De medewerkers van Intermezzo zijn deskundig in

de verzorging van COPD patiënten. Regelmatig

hebben deze medewerkers scholing en training in het 

Maasstad Ziekenhuis.

Er is nauw contact tussen (de medewerkers van)

Intermezzo en (de medewerkers van) het Maasstad

Ziekenhuis. Uw behandeling en verzorging

wordt dan ook afgestemd met uw longarts/

longverpleegkundige in het Maasstad Ziekenhuis.

Ook uw controleafspraken heeft u met hen in het

Maasstad Ziekenhuis.
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Laurens Intermezzo
Intermezzo richt zich op patiënten die revalidatie

en/of kortdurende zorg nodig hebben. Alles is er

gericht op een zo spoedig mogelijke revalidatie.

U vindt in Intermezzo allerlei voorzieningen die

uw verblijf kunnen veraangenamen, zoals een

restaurant met (binnen)tuin, kapsalon en winkeltje.

Na ontslag
Ook na uw verblijf in Laurens kunt u nog steeds

zorg ontvangen. De medewerkers van Laurens Zorg

aan Huis ondersteunen u thuis. Laurens biedt u

altijd een passend zorgaanbod.

Tot slot
Indien u na het lezen van deze folder nog

vragen heeft, kunt u contact opnemen met de

longverpleegkundige via (010) 291 2225

Voor meer informatie over Intermezzo kunt u

contact opnemen via (010) 332 10 00.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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