
‘Het behandelplan  
is afgestemd op mijn  
persoonlijke doelen.’
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begeleiding 
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Revalidatiezorg
Bij Intermezzo Zuid kunt u terecht na een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie, 
voor oncologische revalidatie, bij een hart- en longaandoening, bij amputatiezorg of neurologische 
aandoening zoals bijvoorbeeld Parkinson of hersenbloeding. Laurens werkt nauw samen met zieken-
huizen voor een zo soepel mogelijke overgang om na een revalidatieperiode weer naar huis te gaan.

Revalideren op maat
Met u en uw naasten bespreken we uw mogelijkheden, wensen en doelen. Vervolgens gaat u aan de  
slag met een behandel- en zorgplan op maat onder begeleiding van een deskundig en in uw aandoening 
gespecialiseerd klant- en behandelteam.  

Dit team kan bestaan uit artsen, verpleegkundigen, logopedisten, psychologen, fysio- en/of ergo-
therapeuten. Net wat er nodig is in uw situatie. Naast uw persoonlijke programma kunt u deelnemen  
aan revalidatiegerichte groepsactiviteiten.

In sommige situaties kunt u eerder met ontslag en uw behandeling poliklinisch voortzetten. Als er  
aanpassingen in uw huis nodig zijn, bespreken we dit gedurende uw opname met u, zodat deze op tijd 
worden gerealiseerd. 

Bij Laurens Intermezzo Zuid kunt u onder professionele begeleiding revalideren, bijvoorbeeld  

na een operatie, ongeval of ernstige ziekte. U verblijft in een gastvrije omgeving en u krijgt een 

revalidatie programma op maat.  

Intermezzo is een muziek- en toneelterm wat staat voor tussenspel, een korte verbindende  

passage. Revalidatie staat ook in het teken van tussenspel; de periode tussen bijvoorbeeld een 

opname in het ziekenhuis en het weer naar huis gaan. 

Laurens Intermezzo Zuid
Revalidatie en kortdurende zorg



 

Verblijf in Intermezzo Zuid
Intermezzo Zuid is voorzien van alle benodigde faciliteiten en voorzieningen zoals behandelkamers en  
fitnessruimtes. Ook is er aandacht voor uw comfort en gemak om uw verblijf zo aangenaam mogelijk  
te maken. Zo is er bijvoorbeeld een gezellig grand café en een sfeervol restaurant waar u uw heerlijke  
maaltijd gebruikt. 

Er zijn 160 ruime, moderne éénpersoons-kamers met een comfortabel bed, een ruime badkamer, een zitje, 
een bureau en een televisie. Sommige behandelingen kunnen ook op uw kamer plaatsvinden. Verder is de 
locatie rolstoeltoegankelijk, rookvrij en heeft u gratis toegang tot wifi.

Omgeving
Intermezzo Zuid is gevestigd in Rotterdam-Zuid op loopafstand van winkelcentrum Zuidplein, vlakbij het 
Ikazia ziekenhuis. De locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Bus 76 stopt voor de deur. 

Service & kosten
U kunt tegen betaling gebruik maken van aanvullende diensten. Informeer bij de receptie naar de  
mogelijkheden. Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) wordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
Als wordt vastgesteld dat u deze zorg nodig heeft, betaalt uw zorgverzekeraar grotendeels de kosten.  
U betaalt dan alleen het eigen risico dat u voor dit jaar nog heeft openstaan.



 

•    Revalidatie op maat onder  
begeleiding van een  
gespecialiseerd klant- en  
behandelteam

•   Intensieve samenwerking met  
ziekenhuizen in de omgeving

•   Nieuwe, moderne locatie volledig 
ingericht om te revalideren

•    Comfort en gemak voor een zo  
aangenaam mogelijk verblijf

Waarom Laurens 
Intermezzo Zuid?

Kennismaken 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurens Entree, 010 33 23 000.



‘’Kort na mijn heup operatie 
leerde ik al hoe ik mij  

het beste zelf kon wassen 
aan de wastafel’’ 



Wat kunnen wij 
voor u betekenen?
Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg 
van ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens. 

Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in ons werk. We vragen hoe 
u gewend bent te leven en wat u daarin het belang rijkste vindt. Daar sluiten wij 
met onze zorg zoveel mogelijk op aan. Dat doen we niet alleen, maar samen met 
de mensen om u heen en andere zorgverleners zoals uw huisarts, specialist of 
behandelaar.

Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste 
levensfase. Onze samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige 
huurwoningen voor ouderen.

Laurens  
Intermezzo Zuid 
010 33 21 000
Motorstraat 110 
3083 AP Rotterdam 

Volg ons op /LaurensZorg @LaurensZorg Laurens
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Wilt u meer informatie?

Bel ons op 010 33 23 000

www.laurens.nl 


