Vernieuwend

Attent

Samen

Alles onder één dak
“Als je hoort dat je ALS hebt, staat alles stil.
We proberen nu zo veel mogelijk te genieten.
Roessingh ondersteunt bij van alles, geeft tips
over wat wel en niet werkt. Dat voelt heel goed”,
zegt een cliënt van Roessingh Concern, een
organisatie die met al haar onderdelen actief
is in specialistische revalidatiebehandeling
en -zorg, wetenschappelijk onderzoek en
commerciële activiteiten op het gebied van
revalideren. Kortom: alles onder één dak en dat
is uniek in Nederland.
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Roessingh Concern bestaat inmiddels meer dan
65 jaar en is de overkoepelende organisatie van
verschillende onderdelen:
• Roessingh, centrum voor revalidatie geeft
aan jong en oud de allerbeste behandeling
met de modernste hulpmiddelen en nieuwste
technieken en is HKZ-gecertificeerd.
• Roessingh Research and
Development is het grootste
wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor
revalidatietechnologie in Nederland en
internationaal erkend als kennisinstituut op
het gebied van revalidatietechnologie en
telemedicine.
• Roessingh Revalidatie Techniek is een
erkend producent van orthopedische
hulpmiddelen en revalidatieartikelen.
• Roessingh Arbeid zorgt voor snelle,
efficiënte en optimale re-integratie van zieke
medewerkers.
• rdgKompagne is de grootste leverancier in
Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen voor mensen met een handicap.
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Specialistische behandeling en zorg,
wetenschappelijk onderzoek en commerciële
activiteiten; een unieke combinatie.

Goed luisteren
“Mijn vaste instrumentmaker bij Roessingh kent
mij, mijn verwachtingen en mogelijkheden. Hij
kan goed luisteren en zo mijn wensen technisch
vertalen naar een prothese”, zei een oudrevalidant en klant van Roessingh Revalidatie
Techniek onlangs. Hij slaat daarmee de spijker
op z’n kop, want de doelen van Roessingh
Concern komen daarin precies naar voren.
Alle onderdelen van de organisatie hechten
namelijk veel waarde aan vernieuwing en
ontwikkeling van diagnostische methoden,
behandelmethoden, processen en producten

om aan de vraag van cliënten te voldoen.
Door te blijven vernieuwen levert Roessingh
Concern bovendien een bijdrage aan de
maatschappelijke verantwoordelijkheid om
de zorg betaalbaar te houden. Daarnaast is
Roessingh Concern attent naar haar cliënten
en naar elkaar en wordt er alert gereageerd op
kansen en mogelijkheden. Ten slotte gelooft
Roessingh Concern in de kracht om samen
het beste resultaat tot stand te brengen. Dat
doet de organisatie met haar cliënten, die
centraal staan, en daar waar nodig met andere
zorgaanbieders.
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IEDER MENS TELT
Welzijn, wonen en zorg voor volwassenen
Postbus 71, 7140 AB Groenlo. Telefoon 0544-474100.
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WWW.SZMK.NL

STICHTING

ZORGCOMBINATIE

De expert in revalidatie
Voor zowel klinische als poliklinische revalidatie
kunnen revalidanten bij Roessingh, centrum
voor revalidatie, terecht. Onder leiding van de
revalidatiearts werkt een team van deskundige
behandelaren aan hun herstel.
Topspecialistisch revalidatiecentrum
Roessingh is een topspecialistisch
revalidatiecentrum, dat gebruikmaakt van
de modernste hulpmiddelen en nieuwste
revalidatietechnieken. Daarnaast blijft revalidatie
maatwerk. De therapeuten stemmen daarom
de behandelingen af op de cliënt, met als doel
de cliënt met beperking zo goed mogelijk te
laten functioneren.
Volwassenenrevalidatie
Volwassenen met onder andere de volgende
aandoeningen kunnen bij Revalidatiecentrum
Roessingh terecht:
• Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
• Amputatie
• Chronische pijn en vermoeidheid
• Beroerte (CVA)
• Dwarslaesie
• Longen en luchtwegen
• Multiple Sclerose (MS)

• Neuromusculaire aandoeningen (NMA)
• Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Kinderrevalidatie
Revalidatiecentrum Roessingh is tevens
gespecialiseerd in revalidatie van kinderen en
jongeren (www.roessinghkids.nl) met onder
andere de volgende aandoeningen:
• Amputatie/aanlegstoornis van de arm of hand
• Cerebrale Parese (CP)
• Developmental Coordination Disorder (DCD)
• Functionele klachten
• Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
• Neuromusculaire aandoeningen (NMA)
• Spina Bifida
Uitgebreid netwerk
Dankzij ons uitgebreide netwerk van
regionale ziekenhuizen, zorginstellingen en
andere ketenpartners is onze specialistische
revalidatiekennis optimaal beschikbaar.

“

Wat mij opviel bij Roessingh
was het enthousiasme en de
motivatie van de medewerkers
en behandelaars

„

Vestiging Hengelo

Vestiging Groenlo

Enschedesestraat 123 - 125
7551 EL Hengelo

Buitenschans 45
7141 EK Groenlo

T 074 290 91 99

T 0544 47 50 70

www.robersadvocaten.nl
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Uniek onderzoekscentrum
Roessingh Research and Development
(RRD) is het grootste wetenschappelijk
onderzoeksinstituut voor revalidatietechnologie
in Nederland en is een onafhankelijk onderdeel
van Roessingh Concern in Enschede. RRD
is internationaal erkend als kennisinstituut
op het gebied van revalidatietechnologie
en telemedicine en werkt nauw samen met
de Universiteit Twente om academische
kennis te implementeren in de praktijk. Die
samenwerking vindt onder andere plaats
op het gebied van neuromuscular control
en telemedicine, technology supported
cognitive training for rehabilitation,
revalidatiegeneeskunde en -technologie en

diagnostiek en behandeling van chronische pijn
en vermoeidheid. Het gaat bij RRD niet alleen
om de onderzoeken zelf, maar ook over het
daadwerkelijk toepassen ervan in de zorg.
RRD is erop gericht zich op internationaal
niveau verder te ontwikkelen en de
onderzoeksdynamiek te vergroten om op die
manier een brug naar de toekomst te bouwen.
Deskundige medewerkers doen er iedere dag
alles aan om deze ambities waar te maken.
Bezoek de website www.rrd.nl voor actuele
onderzoeken en meer informatie.
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Anita care lingerie, borstprotheses
en badmode na een borstoperatie

14034_AN_adv_Care_90_55.indd 1

• Bitumineuze
en kunststof
dakbedekking
o Bitumineuze
en kunststof
dakbedekking
• Planmatig dakonderhoud
Risico inventarisatie daken
o Planmatig•dakonderhoud
o Risico inventarisatie
daken
• Komo gecertificeerd
• VCA gecertificeerd
o Komo gecertificeerd
• Lid Vebidak
•
Lid
Dakgroep
90
o VCA gecertificeerd

www.anita.com

o Lid Vebidak

o Lid
Dakgroep
Boll Dakgroep B.V.
Het
lentfert9092 7547 SP Enschede
T 053-4315222 F•053-4310205
I www.boll.nl E info@boll.nl
Boll Dakgroep B.V. Het lentfert 92 7547 SP Enschede
•
•

20-03-14 08:12

tel. 053-4315222 fax. 053-4310205
internet www.boll.nl e-mail info@boll.nl
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Grootste wetenschappelijk
onderzoeksinstituut voor
revalidatietechnologie in Nederland

uit!
Met z’n allen voor
OLDENZAAL EEKBOERSTRAAT 62 7575 AZ OLDENZAAL
T 088 - 4607050 BROOKHUISGROEP.NL
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Maatproducten in
revalidatietechniek

Toonaangevend in
orthopedische hulpmiddelen
Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) is een
erkende leverancier en producent van orthopedische hulpmiddelen en revalidatieartikelen.
Vanuit drie volledig geoutilleerde vestigingen
in Almelo, Doetinchem, Enschede en een groot
aantal aanmeetlocaties en servicepunten in
deze regio’s vervaardigt en verstrekt dit onderdeel van Roessingh Concern onder andere
prothesen, orthesen, orthopedisch schoeistel,
therapeutische elastische kousen en mammacare producten. Daarnaast heeft RRT dé formule
in huis waarbij alle voetproblemen onder een
dak behandeld kunnen worden: Roessingh to go!
(zie ook www.roessinghtogo.nl).
Maatwerk
Duidelijke (productie)protocollen garanderen
een hoge kwaliteit en uniformiteit van alle
geleverde producten. Daarnaast onderscheidt
RRT zich door maatwerk: de hulpmiddelen zijn
optimaal afgestemd op de individuele klant. Zo
stelt RRT haar klanten in staat om in lichamelijk,
psychisch en sociaal opzicht zo zelfstandig
mogelijk te functioneren en wordt bijgedragen

aan een zo hoog mogelijke levenskwaliteit.
Pijlers
De dienstverlening van RRT is gebaseerd op de
volgende pijlers:
• Deskundigheid: RRT houdt kennis op peil en
deelt deze met de buitenwereld.
• Toewijding: klanten kunnen te allen
tijde rekenen op een gedegen advies van
betrokken medewerkers.
• Klantgerichtheid: de organisatie stemt
producten en diensten nauwkeurig af op
de klantvraag en zorgen voor persoonlijk en
professioneel contact met cliënten.
• Toonaangevend: mede door de samen
werking met andere onderdelen van
Roessingh is RRT in staat om steeds nieuwe
technieken en verbeterde diensten te
ontwikkelen.
• Professionaliteit: klanttevredenheids
onderzoek en een duidelijke klachtenprocedure leiden tot continue kwaliteitsverbetering.

internet
telefoon
locaties

Haafkes bouwt aan uw herstel

haafkes.nl
0547 28 50 00
Borculo Deventer
Enschede
Goor
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Utiliteitsbouw | Woningbouw | Renovatie | Restauratie | Verbouw | Onderhoud | Service
Advertentie Haafkes Roessingh.indd 1
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Bij het zoeken naar oplossingen en introduceren van
nieuwe hulpmiddelen maakt rdgKompagne gebruik van
een groot wereldwijd netwerk

Hét expertisecentrum
in oogbesturing
rdgKompagne is voor mensen met een
handicap de grootste adviseur en leverancier in
Nederland op het gebied van:
• Communicatiehulpmiddelen
• Computeraanpassingen
• Omgevingsbediening
• Spelmaterialen
Hierbij is het uitgangspunt een totaaloplossing
te bieden, die bestaat uit een optimale
combinatie van hulpmiddel, bediening en
integratie in de leef- of werkomgeving van de
klant. In de eigen werkplaats worden individuele
aanpassingen ontwikkeld, die nodig zijn om
hulpmiddelen, apparatuur, gereedschappen
of hobbymaterialen voor mensen met een
handicap goed bedienbaar te maken.
Het adviesteam van rdgKompagne bestaat uit
een groep professionals met achtergronden
in onder andere bewegingstechnologie,

Een grote stap voor uw welzijn
•
•
•
•
•
•
•
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Flexibel, en zeer licht
Wasbaar
Antibacterieel behandeld
los antistatisch voetbed
Anti slip zool
Wijde & ruime instap
Klitband sluiting

Meer info: oomens-lederhandel.nl

ergotherapie en logopedie. Bij het zoeken
naar oplossingen en introduceren van
nieuwe hulpmiddelen maakt rdgKompagne
gebruik van een groot wereldwijd netwerk
van ontwikkelaars, leveranciers, instellingen,
hogescholen en universiteiten.
Expertise
Op het gebied van oogbesturing is
rdgKompagne hét expertisecentrum in
Nederland. In de ruim vijftien jaar dat
rdgKompagne al met oogbesturing werkt,
is de techniek sterk verbeterd. Hierdoor kan
deze voor steeds meer mensen in meer
situaties worden ingezet, ten behoeve van
communicatie en computerbediening, maar
ook voor beginnende communicatie bij een
laag ontwikkelingsniveau.

23-4-2014 9:17:36

Meer Vrijheid in Beweging !
een Complete Lijn Orthopedische Producten
voor Dagelijkse Ondersteuning

Staco Medical
5061 PJ OISTERWIJK
013 - 5221090

is
partner
van
roessingh advert 2014.indd 1

Kerkhovensestraat 17
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C-Leg® en Genium

Micro-processor gestuurde protheseknieën

•

Dit is toch ook wat u wilt?

•

Aanvragen bij uw zorgverzekeraar?

Veiligheid, comfort en gebruik tijdens dagelijkse activiteiten.
De allerbeste oplossing om u te voorzien in uw behoeften.
Neem contact op met uw instrumentmaker of
via info.benelux@ottobock.com

Ottobock
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Voor meer informatie: +31 (0)499 474 585 • www.ottobock.nl

Roessingh Arbeid werkt!
Roessingh Arbeid zorgt voor een snelle,
efficiënte en optimale re-integratie van zieke
medewerkers of personen die gedeeltelijk
arbeidsgeschikt zijn. Daarbij ligt de focus altijd
op de mogelijkheden in arbeid en niet op
eventueel bestaande beperkingen.
Passende dienstverlening
Door een unieke samenwerking met
Revalidatiecentrum Roessingh is
Roessingh Arbeid in staat om integrale
maatwerkproducten samen te stellen.
Effectiviteit is daarbij het uitgangspunt. Samen
met werkgever en werknemer stelt Roessingh
Arbeid doelstellingen vast om beoogde
resultaten te bereiken gericht op duurzame
re-integratie in loonvormende arbeid.
Roessingh Arbeid heeft veel ervaring in reintegratie van personen met een postwhiplash
syndroom, chronische vermoeidheidsklachten,
burnout, niet aangeboren hersenletsel en
a-specifieke pijnklachten.

Roessingh Arbeid levert diensten op het
gebied van:
• Multidisciplinaire arbeidstraining (vroege
interventie)
• Beroepskeuze en perspectiefontwikkeling
• Fysiek en mentaal belastbaarheidonderzoek
• Ergonomische en medische advisering
• Individuele advisering en professionele
coaching (jobcoaching)
• Arbeidsdeskundig onderzoek
• Re-integratie begeleiding
(1e spoor / 2e spoor)

!

Focus op de mogelijkheden,
niet op de beperkingen
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Vernieuwend,
attent en samen
Vernieuwend, attent en samen, dat zijn de
drie kernwaarden waar Roessingh Concern
voor staat. Ze laten zien waar het om draait
bij de organisatie en klinken door in de
bedrijfsstrategie van productleiderschap.
De verschillende onderdelen van Roessingh,
namelijk Revalidatiecentrum Roessingh,
Roessingh Research and Development,

Wilt u een kijkje achter de
schermen bij Roessingh?
Bekijk dan onze bedrijfsfilms

Roessingh Revalidatie Techniek, Roessingh
Arbeid en rdgKompagne, dragen daar
allemaal hun steentje aan bij. Deze combinatie
van specialistische behandeling en zorg,
wetenschappelijk onderzoek en commerciële
activiteiten maakt Roessingh Concern al meer
dan 65 jaar lang een unieke organisatie in
Nederland.

Remy Laurensse
Accountmanager
Mobiel
06-20879082
Telefoon 026-4428686
E-mail
r.laurensse@vir.nl

VIR e-Care Solutions is ontwikkelaar
van software ter ondersteuning van
multidisciplinaire gezondheidszorg.
Telefoon: 026-4428686
E-mail: info@vir.nl
Website: www.vir.nl

VIR e-Care Solutions BV
Wekeromseweg 8A
6816 VS Arnhem

Samen vernieuwen.
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Geen nieuws van Roessingh missen?
Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief

Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede
Postbus 310
7500 AH Enschede
Telefoon: 053 487 58 75

www.roessingh-concern.nl
@Roessingh_

Roessingh, centrum voor revalidatie
Telefoon: 053 487 58 75
Website: www.roessingh.nl
Roessingh Research and Development
Telefoon: 053 487 57 77
Website: www.rrd.nl
Roessingh Revalidatie Techniek
Telefoon: 088 999 07 77
Website: www.rrt.nl
rdgKompagne
Telefoon: 088 031 03 10
Website: www.rdgkompagne.nl
Roessingh Arbeid
Telefoon: 053 487 55 90
Website: www.roessingharbeid.nl
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