Medische ondersteuning
Vaste medewerkers en vrijwilligers staan graag voor jullie klaar, maar in Villa Pardoes worden geen
specifieke medische voorzieningen aangeboden. Uiteraard is er in de omgeving wel een
uitgebreid medisch netwerk o.a. met het TweeSteden ziekenhuis, huisartsen, fysiotherapie,
thuiszorg en MTH -team (Medisch Technisch Handelen) waar een beroep op kan worden gedaan.
Mocht er behoefte zijn aan thuiszorg of andere medische behandelingen gedurende de week,
dan is dat vaak al met ons afgestemd. Mocht dat niet het geval zijn, dan vernemen wij graag zo
spoedig mogelijk jullie wensen. Vanaf 21.30 uur is er niemand van Villa Pardoes meer aanwezig,
maar er is altijd een vaste medewerker telefonisch bereikbaar of oproepbaar. In jullie
themahuisje staan, in het calamiteiten- en ontruimingsplan, de namen en telefoonnummers van
de vaste medewerkers en hulpverlenende instanties die gebeld kunnen worden bij een calamiteit.
 Medische controle
Mocht er tijdens de week medische controle nodig zijn, dan kunnen jullie vooraf contact
opnemen met het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg, telefoonnummer +31(0)13-4655655. Heb je
specifieke vragen neem dan vooraf contact op met Villa Pardoes.
 Fysiotherapie
Voor noodzakelijke fysiotherapie tijdens het verblijf kunnen jullie minimaal twee weken van te
voren contact opnemen met fysiotherapeut:
Praktijk De Waterleeght
Jan Brekelmans
Telefoonnummer +31(0)416-281188.
Met hem kan een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek.
 Thuiszorg
Mocht er behoefte zijn aan verpleging of verzorging dan kunnen wij thuiszorg regelen. Een
zorgindicatie is noodzakelijk en thuiszorg kan dus alleen worden geboden als dit thuis ook het
geval is. Graag ontvangt Villa Pardoes minimaal zes weken voor jullie komst een kopie van het
thuiszorgdossier. Na indiening van het verzoek neemt de regionale thuiszorgorganisatie Thebe
Thuiszorg rechtstreeks contact met jullie op om de zorgbehoefte te bespreken en te bepalen.
Natuurlijk kan ook de eigen thuiszorgorganisatie ingeschakeld worden, Villa Pardoes hoort dat
graag zo spoedig mogelijk. Mochten jullie Thebe Thuiszorg inschakelen dan kan de eigen
zorgverlener niet gelijktijdig ingeschakeld worden.

Medische
ondersteuning

Villa Pardoes
Postbus 133

5170 AC
Kaatsheuvel

0416 – 387 222 info@villapardoes.nl
0416 – 387 220 NL35RABO0300224028

 MTH -team
24 Uur per dag kan er een beroep worden gedaan op het MTH-team (Medisch Technisch
Handelen) voor verpleegtechnische handelingen, bijvoorbeeld voor het vervangen van een
katheter of sonde. De benodigde materialen moeten jullie zelf meenemen en we adviseren een
reserve exemplaar en de benodigde gegevens bij jullie te hebben. Alle kinderen tot achttien jaar
kunnen zonder eigen bijdrage gebruik maken van deze verpleegtechnische hulp. Als jullie een
persoonsgebonden budget (PGB) hebben, dan ontvangen jullie een zorgovereenkomst. Het MTHteam is te bereiken via de centrale in Tilburg,
telefoonnummer +31(0) 900-8122.
Om toegang tot Villa Pardoes te verlenen aan hulp- en zorgverleners buiten
kantoortijden, is het gewenst dat je zelf afspraken maakt.
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