Van ziekenhuiszorg naar
verpleeghuiszorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan blijken dat u meer zorg
nodig heeft dan in uw thuissituatie geboden kan worden. Dit kan het
gevolg zijn van een lichamelijke (somatische) en of geestelijke
(psychogeriatrische) aandoening en zowel tijdelijk of langdurig van
aard zijn.
Een opname in een verpleeghuis, waar u de noodzakelijke zorg (revalidatie,
behandeling, zorg, hulp en ondersteuning) krijgt, kan dan nodig zijn.

Regionaal Afstemmingsoverleg Verpleeghuiszorg (RAV)
Binnen de Gelderse Vallei bestaat het RAV, een samenwerkings-verband
tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en de verpleeghuizen in de regio. Het doel
van dit overleg is de overstap van het ziekenhuis naar een verpleeghuis voor
u zo goed mogelijk te laten verlopen. De deelnemers aan het RAV komen
eens per twee maanden bij elkaar en hebben dagelijks telefonisch contact
om voor u zo snel mogelijk een passende plaats te vinden.
Het RAV bestaat uit maatschappelijk werkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei,
afdeling Multizorg en de organisaties Opella Vilente Zorggroep Charim
Norschoten, Zinzia Zorggroep en QuaRijn).

Procedure
In overleg met uw behandelend arts en verpleegkundige zal de afdeling
Multizorg van het ziekenhuis ingeschakeld worden om met u de procedure
voor aanvraag verpleeghuiszorg voor te bereiden. De maatschappelijk
werker van Multizorg bespreekt deze aanvraag met u. Het is goed om te
weten dat u een voorkeur van verpleeghuis kunt opgeven. Wanneer er
sprake is van opname WLZ (Wet Langdurige Zorg) dient de maatschappelijk
werker van Multizorg de aanvraag in bij het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ).
Een indicatiesteller van het CIZ zal uw aanvraag beoordelen. Hiervoor zal zij
soms telefonisch contact met u opnemen of u bezoeken (psychogeratrische
aanvraag) en eventueel informatie inwinnen bij uw behandelaars. Het CIZ
beoordeelt voor welke zorg u in aanmerking komt (indicatie).

De indicatie wordt aan u en aan het verpleeghuis van uw voorkeur
toegestuurd, waarna u op de wachtlijst van dat verpleeghuis komt. U kunt
altijd telefonisch contact opnemen met de maatschappelijk werker van het
ziekenhuis of zorgconsulenten van het betreffende verpleeghuis (zie
adressen en telefoonnummers achterop deze folder).

Overbruggingszorg
Als u in het ziekenhuis medisch uitbehandeld bent is het voor u en voor het
ziekenhuis van belang dat u zo snel mogelijk het ziekenhuis verlaat.
Indien het verpleeghuis van uw voorkeur op korte termijn geen plaats heeft,
zal de maatschappelijk werker of zorgconsulent van het verpleeghuis
stappen ondernemen om tijdelijke plaatsing in een ander verpleeghuis
(overbruggingszorg) voor u te regelen. Dit kan zowel binnen als buiten de
regio van betrokken verpleeghuizen zijn.
Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om deze tijd thuis te
overbruggen.
Het is belangrijk dat u meedenkt in welk verpleeghuis u ter overbrugging
opgenomen wilt worden of welke thuiszorgorganisatie u wenst en wat voor
zorg u nodig heeft.

Financiering
Een opname in een verpleeghuis wordt gefinancierd uit de WLZ (Wet
Langdurige Zorg) gelden, waarbij u een wettelijke inkomensafhankelijke eigen
bijdrage betaalt. Deze bijdrage gaat in vanaf het moment dat u in het
ziekenhuis medisch uitbehandeld bent.
Uitzondering: Als er vanuit het ziekenhuis een geriatrische revalidatie of
eerstelijns verblijf wordt geregeld, valt dit onder de zorgverzekering.
Daarvoor geldt geen eigen bijdrage. Wel het eigen risico van uw
zorgverzekering.

Contactgegevens
Ziekenhuis Gelderse Vallei, afdeling Multizorg
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur
Telefoon: (0318) 43 38 83.

Deelnemende verpleeghuizen
Verpleeghuis:

Adres:

Telefoon:

Norschoten:

Klaverweide 1
3773 AW Barneveld

(0342) 40 40 00

Galvanistraat 7
6716 AE Ede

(0318) 75 22 22

Bergweg 2
3941 RB Doorn

0900 782 74 56

Costerweg 75, 6702 AA
Wageningen

(0800) 032 13 21

Kortenburg 4,
6704 AV Wageningen

(0371) 36 42 00

p/a De Grote Beer 10
3902 HK Veenendaal

0900 040 02 11

somatiek, psychogeriatrie en
revalidatie
Opella:
somatiek,psychogeriatrie en
revaidatie
Stiching QuaRijn:
Het Zonnehuis:
somatiek, palliative
zorg, psychogeriatrie
en revalidatie
Vilente:
Pieter Pauw:
somatiek, psychogeriatrie
Zinzia:
Oranje Nassau´s Oord:
somatiek, revalidatie
en psychogeriatrie
Zorggroep Charim:
somatiek, psychogeriatrie en
revalidatie
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