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Vakgroep revalidatie 
 
Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar één van de revalidatieartsen in ZGT. 
In deze folder laten wij u nader kennismaken met de revalidatieartsen en andere 
personen die bij uw behandeling betrokken zijn. 
 
Revalidatie 
Revalidatie is een algemeen begrip. Op de 
polikliniek revalidatie komen kinderen en 
volwassen die in hun dagelijks functioneren 
belemmerd worden door de gevolgen van 
ziekte, een ongeval of aangeboren 
aandoening. De gevolgen hiervan zijn 
complex en vaak blijvend.  
 
Op de afdeling revalidatie in ZGT is er sprake 
van specialistische revalidatie. Bij 
specialistische revalidatie werken meerdere 
disciplines intensief samen met- en voor de 
patiënt. 
Het doel van specialistische revalidatie, is het 
verbeteren van het lichamelijk-, emotioneel of 
maatschappelijk functioneren. 
 
Iedere revalidatiearts heeft kennis van de 
algemene revalidatie. Daarnaast heeft elk van 
hen nog een of meer aandachtsgebieden, 
bijvoorbeeld MS, handproblematiek, 
amputatie, ongevallen, kinderen en beroerte. 
 
Als u in poliklinische revalidatiebehandeling 
komt, kan het voorkomen dat u de medisch 
specialist die u poliklinisch heeft gezien, niet 
ontmoet tijdens uw behandeling. Dit kan een 
andere revalidatiearts zijn of een arts-
assistent, welke werkt onder supervisie van 
een revalidatiearts. Wij stellen u hiervan 
uiteraard op de hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vakgroep revalidatie 
De vakgroep revalidatie bestaat uit: 
revalidatieartsen, gedetacheerd vanuit het 
Roessingh Centrum voor Revalidatie. 
 
Ziekenhuislocatie Almelo:  
 Mevrouw J.G. Broeks; 
 Mevrouw K. Lesuis; 
 Mevrouw M.C. van Groningen 

(kinderrevalidatiearts); 
 Mevrouw M. Renskers 
 Mevrouw J.M. Vastenholt. 

Ziekenhuislocatie Hengelo: 
 Mevrouw M.C. van Groningen 

(kinderrevalidatiearts); 
 Mevrouw J.M. Vastenholt. 

 
Arts-assistenten 
Op de polikliniek revalidatie in ZGT locatie 
Almelo zijn arts-assistenten werkzaam. Dit 
zijn afgestudeerde basisartsen, die in 
opleiding zijn tot revalidatiearts. Arts-
assistenten verrichten werkzaamheden onder 
supervisie van een revalidatiearts. 
De arts-assistenten zijn ook verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken op een 
gedeelte van de polikliniek. 
 
Coassistenten 
ZGT is een opleidingsziekenhuis. Daarom is 
het mogelijk dat u tijdens uw bezoek aan de 
polikliniek een coassistent treft. Coassistenten 
zijn studenten geneeskunde, welke in een 
eindstadium van hun artsenopleiding zijn. Ze 
lopen stage op de polikliniek om inzicht en 
ervaring te verkrijgen in het specialisme.  
Mocht u bezwaar hebben tegen de 
aanwezigheid van een coassistent, dan kunt u 
dit kenbaar maken. 
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Polikliniek revalidatiegeneeskunde 
Op de polikliniek revalidatiegeneeskunde 
werken professionals uit verschillende 
vakgebieden samen. Ook worden de 
revalidatieartsen regelmatig in 
medebehandeling gevraagd, bij de 
behandeling van opgenomen patiënten. Mocht 
er een opname in een revalidatiecentrum 
nodig zijn, dan verwijst de revalidatiearts 
naar Roessingh Centrum voor Revalidatie in 
Enschede. 
 
Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de polikliniek 
revalidatiegeneeskunde,   
telefoonnummer: 088 708 33 10. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

