Kortdurend
verblijf

Bij DrieGasthuizenGroep kunt u ook terecht als u tijdelijk niet thuis kunt
wonen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, om uw mantelzorger
te ontlasten of als uw klachten acuut verergeren. In deze periode van
opname bieden wij u de zorg die u nodig heeft en willen we uw situatie
en zorgvraag helder krijgen. Wij hopen dat u de periode die u bij ons
doorbrengt als positief ervaart en doen ons best uw korte verblijf zo
aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Kortdurend verblijf op Heijendaal

Bij een tijdelijke zorgvraag wordt u in
overleg met uw huisarts of specialist
ouderengeneeskunde opgenomen. Binnen
woonzorgcentrum
Heijendaal
zijn
verschillende vormen van kortdurend
verblijf mogelijk:
Eerstelijns verblijf
Eerstelijns verblijf (ELV) is gericht op herstel
en terugkeer naar huis. U kunt een
beroep doen op ELV als u tijdelijk niet meer
zelfstandig of verantwoord thuis kunt
blijven wonen, maar opname in een
zorginstelling als het ziekenhuis niet
noodzakelijk is. De maximale verblijfsduur
is drie maanden. De zorg wordt vergoed
door uw zorgverzekeraar en valt onder
het eigen risico van uw zorgverzekering.
Spoedzorg
Spoedzorg, ook wel crisisopname
genoemd,
valt
onder
de
Wet
Langdurige Zorg (Wlz). Bij spoedzorg

is het noodzakelijk dat u binnen 24 uur
wordt opgenomen. Bijvoorbeeld omdat
het té gevaarlijk is (geworden) om thuis
te verblijven. Spoedzorg duurt in principe
maximaal 14 dagen. Voor spoedzorg
is een Wlz-indicatie vereist. Als u zorg
ontvangt vanuit de Wlz dan betaalt u een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de
hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen en
betaalt u aan het CAK. Hierover krijgt u
apart bericht van het CAK.
Respijtzorg
DrieGasthuizenGroep biedt daarnaast
respijtzorg in de vorm van logeren aan.
Deze vorm van kortdurend verblijf is
bedoeld om uw mantelzorger tijdelijk te
ontlasten. De periode van uw opname
zal met uw huisarts worden bepaald. Het
kan gaan om een paar dagen of weken.
Voor respijtzorg heeft u een indicatie
nodig vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) van de gemeente.

De respijtzorg wordt ook vergoed vanuit de
Wmo, wel geldt er een inkomensafhankelijke
bijdrage.
Wat neemt u mee?

ingerichte éénpersoonskamer. Om
u goede zorg te kunnen bieden, is
het belangrijk dat u het volgende
meeneemt:
• Identiteitsbewijs
• Zorgverzekeringspas
• Huidige medicijnen en medicatielijst
(incl. incontinentiemateriaal, bijvoeding
e.d.)
• Toiletspullen
• Persoonlijke hulpmiddelen
• Dag- en nachtkleding Uw kleding
wordt niet voor u gewassen. Indien
nodig kunt u gebruikmaken van de
wasservice, hier zijn kosten aan
verbonden.i
Om te voorkomen dat u kostbaarheden
verliest, adviseren wij u deze niet mee
te nemen.

Logeren bij DrieGasthuizenGroep

U kunt bij DrieGasthuizenGroep ook
terecht voor particulier tijdelijk verblijf,
zowel met zorg (op Heijendaal) als zonder
zorg (op Hoogstede). Een tijdelijke

logeerkamer in een veilige woonomgeving
kan in veel situaties een goede oplossing
zijn. In het woonzorgcentrum heeft u de
gelegenheid om even op adem te komen,
terwijl uw familieleden en mantelzorgers
worden ontlast. De kosten voor deze
particuliere vorm van kortdurend verblijf
betaalt u zelf.

Naar huis?

Na uw tijdelijke opname hopen we dat u
weer terug naar huis kunt. Thuiszorg Groot
Gelre, onderdeel van DrieGasthuizenGroep,
biedt u desgewenst professionele zorg aan
huis. Ook voor dagbesteding kunt u terecht
bij DrieGasthuizenGroep.
Mocht u niet meer terug naar huis
kunnen, dan kunt u bij DrieGasthuizenGroep
terecht voor wonen met zorg op maat
in een veilige en fijne omgeving. Wij
informeren u desgewenst graag over de
mogelijkheden.

Woonzorgcentrum Heijendaal
Sint Elisabethshof 201
6812 AX Arnhem

Woonzorgcentrum Hoogstede
Utrechtseweg 265
6812 AG Arnhem

Via www.zorgkaartnederland.nl kunt u een waardering plaatsen

DrieGasthuizenGroep bestaat uit: gastvrije woonzorgcentra voor langdurig en kortdurend verblijf,
zorgvriendelijke appartementen, Thuiszorg Groot Gelre en Extra Services. Daarnaast biedt
DrieGasthuizenGroep expertise, advies en behandeling vanuit ParaGo.

Meer informatie

KlantContactCentrum
Rijnstraat 71, 6811 EZ Arnhem
026 354 94 15
klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl
www.driegasthuizengroep.nl
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DrieGasthuizenGroep, zorgzaam en gastvrij sinds 1246
DrieGasthuizenGroep zorgt al generaties lang voor mensen met een zorgvraag. Met een compleet
dienstenpakket staan we dag en nacht klaar voor onze cliënten, thuis of in één van onze
woonzorgcentra. We zijn gedreven om er op alle fronten voor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig en
prettig mogelijk kunnen leven en wonen. In gezelschap van anderen en in een vertrouwde en veilige
omgeving. DrieGasthuizenGroep is zorgzaam en gastvrij sinds 1246 en tot op de dag van vandaag een
begrip in de Arnhemse samenleving.

