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Samen Vertrouwd Dichtbij

Tijdelijk zorg
Ook al kunt u nog heel veel zelf,
soms heeft u (plotseling) extra
zorg nodig en wordt u geadviseerd om tijdelijk elders te verblijven. Bijvoorbeeld als u moet
herstellen na verblijf in het
ziekenhuis. Als u tijdelijk niet in
staat bent zelfstandig te wonen
kunt bij ons terecht voor herstel,
observatie en diagnostiek. Voor
diagnostiek wordt een behandelaar betrokken, zoals een arts of
specialist ouderengeneeskunde.
Het is de bedoeling dat u na dit
tijdelijke verblijf weer terugkeert
naar uw eigen woning.
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Eerstelijns Verblijf
Als u om medische redenen
tijdelijk niet thuis kunt wonen,
dan kunt u gebruik maken van
Eerstelijns Verblijf. U neemt als

eerste contact op met uw huisarts voor een indicatie. Komt u
vanuit het ziekenhuis naar ons
toe, dan heeft uw medisch
specialist hierin een rol.
Herstelgerichte zorg
Heeft u tijdelijk hulp nodig bij
bijvoorbeeld wassen en aankleden? Met een verwijzing
‘eerstelijns verblijf laag complex’
van uw huisarts komt u hiervoor
in aanmerking. De regie blijft bij
u. Zo blijft u zelf in contact met
de huisarts of apotheek en/of
zorgt u voor uw eigen hulpmiddelen. Uw huisarts in Oldenzaal
blijft uw hoofdbehandelaar.
Herstelgerichte zorg
met behandeling
Als u naast zorg ook behande-

ling nodig heeft, geeft uw (huis)
arts een verwijzing ‘eerstelijns
verblijf hoog complex’. In dat
geval wordt het zorgteam uitgebreid met behandelaars, zoals
een fysiotherapeut of specialist
ouderengeneeskunde. Deze
laatste wordt dan, in samenspraak met de huisarts, uw
hoofdbehandelaar.
Tijdelijk verblijf bij palliatief
terminale zorg
Met speciale aandacht voor uw
wensen en verlangens kunnen
wij u begeleiden en verzorgen in
de laatste fase van uw leven.
Dit verblijf kan noodzakelijk zijn
wanneer bijvoorbeeld uw mantelzorger de zorg thuis niet meer
kan bieden. U heeft hiervoor een
verklaring van uw (huis)arts nodig.

Logeeropvang
U kunt tijdelijk bij ons verblijven

Hiermee wordt gestimuleerd dat
u zo lang mogelijk zelfstandig of

badkamer. Wij verzorgen uw
linnengoed en de schoonmaak

om uw vaste mantelzorger te
ontlasten. Dit geeft uw mantelzorger een adempauze om tot
rust te komen of met een korte
vakantie te gaan. Dit is mogelijk
met een indicatie op grond van
de Wet Langdurige Zorg, in de
vorm van een volledig pakket
thuis (vpt), modulair pakket thuis
(mpt) of persoonsgebonden
budget (pgb).

thuis kunt blijven wonen.

van uw kamer. De warme maaltijd nuttigt u in ons restaurant.
Hierover maakt u afspraken met
de medewerkers van de keuken.
Voor speciale of bijzondere
maaltijdwensen kan een eigen
bijdrage in rekening worden
gebracht. Opdrachten van een
diëtist zijn hiervan uitgezonderd.

Kortdurend
verblijf/respijtzorg
U kunt ook tijdelijk bij ons verblijven op basis van een indicatie
Kortdurend Verblijf van de
gemeente. Dit valt onder de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
Ook hierbij gaat het erom mantelzorgers, gebruikelijke verzorgers
en/of gezinsleden te ontlasten.

Logeeropvang op
particuliere basis
Deze logeeropvang geeft uw
vaste mantelzorger de mogelijkheid de zorg tijdelijk aan een
ander over te dragen. Daarnaast
is het ook mogelijk om uw
familie of vrienden bij ons te
laten logeren. Hiervoor is geen
indicatie nodig. Verblijfs- en/of
zorgkosten worden betaald
op basis van een vastgesteld
tarief en/of arrangement.
Voorzieningen
U verblijft in een volledig
uitgeruste eenpersoonskamer of
een appartement (in een complex
met aanleunwoningen) met
keukenfaciliteiten en een eigen

Zoveel mogelijk zelf doen
Wij vinden het belangrijk dat u
zoveel mogelijk de gewoonten
voortzet die u en uw naasten
hebben, ook als u bij ons verblijft.
Dat betekent dat u of uw mantelzorger gewoon een aantal
praktische zaken blijft doen,
zoals medicijnen halen bij de
apotheek, boodschappen doen
of eigen kleding wassen.
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Cliëntadviseur
De cliëntadviseur is uw contact-

Onze teams:
Samen, Vertrouwd, Dichtbij

Vergoeding
Afhankelijk van de zorg die

persoon op het moment dat u
wordt aangemeld voor
tijdelijk verblijf. Zij bespreekt
met u, uw naasten en uw
(huis)arts de nodige zorg,
begeleiding en behandeling
en maakt daarover met u
afspraken.
Voor meer informatie kunt u
hen op werkdagen telefonisch
bereiken of een bericht
sturen naar clientadviseur@
zorgfederatieoldenzaal.nl .
Zij staan u graag te woord.

Onze teams met deskundige
en gemotiveerde medewerkers ondersteunen u tijdens
de periode waarin u bij ons
verblijft. Zij maken met u
afspraken over de nodige
zorg en begeleiding, waarbij u
datgene blijft doen wat u zelf
kunt. Samen met u wordt
gewerkt naar een situatie die
voor u vertrouwd is. Wij zijn
dicht bij u, ook als u iets overkomt en wij snel bij u moeten
zijn. U maakt hiervoor gebruik
van personenalarmering. Dat
is bij uw verblijf inbegrepen.

nodig is vergoedt de gemeente, het zorgkantoor of de
zorgverzekeraar uw verblijf.
Mogelijk wordt hierbij wel
aanspraak gemaakt op een
eigen bijdrage of eigen risico.

Samen Vertrouwd Dichtbij
Wilt u meer weten?
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
T 0541 - 513 433
Scholtenhof
Fonteinstraat 55
7573 CG Oldenzaal
Voor meer informatie over ons:
www.zorgfederatieoldenzaal.nl

Mariahof
Beatrixstraat 64
7573 AB Oldenzaal

Postadres
Postbus 5004
7570 GA Oldenzaal

