Zorg na het ziekenhuis?
Uw toestemming is nodig!

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Waarom toestemming? U bent of wordt opgenomen in ons ziekenhuis.
Als gevolg van een operatie of verminderde conditie bestaat er een
kans dat u bij ontslag uit het ziekenhuis een vorm van nazorg nodig
heeft.
Denk hierbij aan;
hulpmiddelen (hoog-laag bed, rollator, douchestoel).
thuiszorg
of een (tijdelijke) opname in een zorginstelling
Wij vinden uw herstel net zo belangrijk als uw behandeling.
Onze afdeling multizorg helpt u daarom graag met het inzetten van
passende nazorg.
We werken hiervoor nauw samen met een aantal belangrijke organisaties in
de regio.
Voorbeelden hiervan zijn;
de gemeente
het CIZ (centrum indicatiestelling zorg)
zorginstellingen
en thuiszorgorganisaties
Om voor u goede zorg te regelen na een ziekenhuisopname, hebben wij
toestemming van u nodig. Wij vragen toestemming voor het delen van uw
medische gegevens indien nodig voor uw vervolgzorg.

Waar geeft u toestemming voor?
Wanneer u toestemming geeft voor het delen van (medische) gegevens dan
wil dit zeggen dat u onze afdeling multizorg toestemming geeft om:
(medische) gegevens aan zorginstellingen, facilitaire bedrijven,
betrokken hulpverleners en behandelaars te geven als dat nodig is voor
een aanmelding voor vervolgzorg
uw huisarts en/of uw andere behandelaars toestemming geeft om
(medische) gegevens aan het CIZ, uw gemeente of uw zorgverzekeraar
te geven, als dat nodig is voor het indicatieonderzoek

personen en/of organisaties die u op dit moment zorg verlenen
toestemming geeft om (medische) gegevens aan het CIZ, uw gemeente
of uw zorgverzekeraar te geven, als dat nodig is voor het
indicatieonderzoek
de zorgverzekeraar, het CIZ, de gemeente waar u woonachtig bent
toestemming geeft voor het opvragen van informatie bij hulpverlenende
instanties, als dat nodig is voor het indicatieonderzoek.

Wat als u geen toestemming geeft?
Wanneer u geen toestemming geeft, kunnen wij geen vervolgzorg voor u
aanvragen.
Indien u tussentijds uw toestemming in wilt trekken kunt u dit aangeven bij
een verpleegkundige op het preoperatief spreekuur of op de verpleegafdeling
waar u bent opgenomen.

Wie geeft toestemming bij wilsonbekwaamheid?
In het geval van wilsonbekwaamheid mag een wettelijk vertegenwoordiger
toestemming geven. Meestal is dat een partner, familielid of iemand die
volmacht heeft gekregen.

Hoe geef ik toestemming?
U geeft mondeling toestemming via een medewerker op de afdeling. Op die
manier weet de afdeling multizorg dat u toestemming geeft. U hoeft hiervoor
niets te ondertekenen. Wij regelen graag uw nazorg, maar uw toestemming
telt.
Meer informatie www.geldersevallei.nl/nazorg
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