
Intensieve Zorg
EBEN HAËZER                

Veilig, Comfortabel & Betrokken                 

De schriftelijke voorlichting in deze brochure dient als aanvulling op het 

gesprek dat u eerder heeft gehad met de specialisten in het ziekenhuis of 

revalidatiecentrum. Heeft u na het lezen nog vragen of interesse in een 

rondleiding? Neem dan contact op met onze Specialist Ouderengeneeskunde 

Hein Reedijk. 

 

 Hein Reedijk (Specialist Ouderengeneeskunde)

 E-mail: hreedijk@cordaan.nl

Tel.: 020 5642003

“De nadruk ligt bij ons niet op behandeling of genezing, maar op het bieden van 

langdurige, intensieve 24-uurszorg en alles wat daarmee samenhangt. Ons 

doel is niet zozeer om dagen toe te voegen aan het leven, maar om leven toe te 

voegen aan de dagen.” (Hein Reedijk - Specialist Ouderengeneeskunde) 

ZORGCENTRUM EBEN HAËZER

Wisseloord 219

1106 MB, Amsterdam

Tel. (020) 564 20 00



OVER DEZE BROCHURE

Voor u ligt de informatiebrochure over de afdeling 

'Intensieve Zorg' van zorgcentrum Eben Haëzer. Op deze 

afdeling bieden wij (de naam zegt het al) intensieve zorg 

aan mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH).  

Deze mensen zijn vaak niet meer volledig bij bewustzijn. 

Des te belangrijker is het voor u als familie en naasten om 

te weten wat wij uw dierbare te bieden hebben aan zorg 

en ondersteuning. In deze brochure vertellen wij dat. Zo 

weet u precies waar u aan toe bent en wat u van ons kunt 

verwachten.

VOOR WIE?

Op de vierde etage van zorgcentrum Eben Haëzer bevindt zich de afdeling 

Intensieve Zorg. Op deze afdeling liggen patiënten met ernstig hersenletsel en 

een stoornis van het bewustzijn. Het gaat om patiënten die zeer intensieve 

24-uurszorg nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor opname, moet 

een indicatie VV8 worden afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ).

OVER ONS

Wij bieden langdurige en intensieve zorg aan mensen die als gevolg van een 

ongeluk, bloeding of zuurstoftekort zwaar hersenletsel hebben opgelopen. 

Vanuit de kernwaarden Veilig, Comfortabel en Betrokken gaan wij voor de 

best mogelijke zorg voor onze patiënten. We zijn primair een verpleegafdeling. 

Dat betekent dat wij (anders dan in een ziekenhuis of revalidatiecentrum) 

wel verzorgen en verplegen, maar niet behandelen d.m.v. stimulerings- of 

revalidatieprogramma's. Onze zorgmedewerkers houden de toestand van 

de patiënt voortdurend in de gaten en zijn bekend met de mogelijkheden en 

beperkingen van mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH). 

WAT HEBBEN WIJ ONZE 
PATIËNTEN TE BIEDEN?

- Een veilige, comfortabele en gastvrije woon- en leefomgeving;

- Langdurige, intensieve 24-uurszorg en verpleging op maat;

- Een multidisciplinair zorgteam bestaande uit verpleegkundigen, 

ziekenverzorgenden, een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, 

ergotherapeut, logopedist en een psycholoog;

- Speciale aandacht voor lichamelijke, psychische én geestelijke verzorging;

- Elke cliënt wordt gekoppeld aan een vaste zorgverlener die tevens het vaste 

aanspreekpunt vormt voor familie en naasten;

- Familie is altijd welkom en mag in overleg met de zorg blijven overnachten.

ONZE VISIE

Voor onze patiënten, medewerkers en bezoekers willen wij een veilige en 

comfortabele plek zijn. Omdat de patiënt waarschijnlijk niet meer zal genezen, 

maar nog wel een (lange) tijd met deze aandoening moet leven, willen wij 

de kwaliteit van leven (voor zover aanwezig) behouden en waar mogelijk 

verbeteren. Daarbij streven wij naar adequate opvang, zorg en begeleiding. 

Ons doel is niet zozeer om dagen toe te voegen aan het leven, maar om leven 

toe te voegen aan de dagen. Zit er verbetering in de gezondheidssituatie van 

de patiënt? Dan gaan wij (samen met de familie) op zoek naar een woonzorg-

omgeving die beter past. Vaak is dat een ander verpleeghuis met een groter 

activiteiten-aanbod en meer interactie met medebewoners. 

DE AFDELING INTENSIEVE ZORG IN HET KORT:

- Ziektebeeld bewoners: Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), chronische 

ademhalingsproblemen als gevolg van Spierziekte ALS of dwarslaesie;

- 10 ruime appartementen met eigen badkamer en toilet;

- 3 appartementen zijn ingericht met speciale beademingsapparatuur;

- 1 gemeenschappelijke huiskamer;

- Zusterpost met centraal alarmeringssysteem;

- Video-monitoring is op alle kamers aanwezig.


