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Eerstelijns verblijf, tijdelijke opname
en respijtzorg

Hoe kunt u tijdelijk verblijf aanvragen?

  Respijtzorg kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van
uw gemeente.
  Tijdelijke opname wordt betaald vanuit de Wlz. De wijkverpleegkundige van SVRZ kan helpen bij het aanvragen
van een indicatie bij het CIZ.
  Eerstelijnsverblijf (hoog en laag complex) wordt betaald uit
de Zvw. Uw huisarts of specialist verzorgt uw verwijzing .

‘Herstellen en op krachten
komen bij SVRZ’

Wat zijn de kosten?

 Voor respijtzorg en tijdelijk verblijf betaalt u een eigen bijdrage.
Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen en vermogen,
uw huishouden en uw indicatie. Het CAK bepaalt uw
eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl.
Of bel naar 0800-0087.
  De kosten voor eerstelijnsverblijf worden betaald uit de
basisverzekering van uw zorgverzekering en komen ten laste
van uw eigen risico. Behandelingen door een fysiotherapeut,
ergotherapeut of logopedist zijn soms onderdeel van het zorgarrangement. Als dat niet het geval is wordt dit betaald uit
uw eigen (aanvullende) verzekering.
  SVRZ biedt een aantal aanvullende diensten. Bijvoorbeeld
telefoon of televisie op de kamer en het wassen van kleding.
Hier zijn extra kosten aan verbonden. De mogelijkheid hiertoe
verschilt per locatie.

Waar kunt u terecht voor tijdelijk verblijf bij SVRZ?

SVRZ biedt zorg in een groot deel van Zeeland. Kijk op www.svrz.nl welke
locaties bij uw in de buurt zijn. Of bel naar de zorglijn van SVRZ.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over tijdelijk bij SVRZ? Neemt u dan contact op met de
Zorglijn van SVRZ. De medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag
tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar. U kunt hen bellen of een e-mail sturen.
0900-7879777 / zorglijn@svrz.nl  
04-2018

‘Onder begeleiding herstellen en daarna weer fijn
naar huis. Dat kan met tijdelijk verblijf
van SVRZ’

Heeft u tijdelijk meer zorg nodig dan uw mantelzorgers kunnen
bieden? Of heeft u tijdelijk extra zorg, begeleiding of ondersteuning
nodig? Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname? Dan helpen we u
graag verder in een locatie van SVRZ. Zodra u voldoende bent
hersteld of op krachten bent gekomen kunt u weer naar huis.

In deze folder gebruiken we de volgende afkortingen:
CAK
Centraal Administratie Kantoor
CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg
ELV
Eerstelijnsverblijf
VPT
Volledig Pakket Thuis
MPT
Modulair Pakket Thuis
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wlz
Wet langdurige Zorg
Zvw
Zorgverzekeringswet

Wat is tijdelijk verblijf?

U komt in aanmerking voor tijdelijk verblijf als u tijdelijk zorg of begeleiding
nodig hebt. Bij ons kunt u aansterken in een veilige omgeving. Er zijn verschillende
vormen van tijdelijk verblijf, die ook op een verschillende manier betaald
worden; respijtzorg, tijdelijke opname en eerstelijnsverblijf.

  Respijtzorg
Respijtzorg biedt uw mantelzorger(s) de mogelijkheid hun zorgtaken
tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij of zij even tijd voor
zichzelf heeft en daardoor de zorg beter kan volhouden. Het is een
belangrijk middel om overbelasting van uw mantelzorger(s) te voorkomen.
We maken afspraken met uw huisarts over de zorg die u nodig heeft.
SVRZ biedt deze zorg in een kleinschalige woning bij u in de buurt
    als er plaats is. Deze zorg wordt betaald vanuit de Wmo.
  Tijdelijke opname
U kunt bij SVRZ tijdelijk opgenomen worden als u met een Wlz-indicatie
thuis zorg en ondersteuning krijgt.
SVRZ biedt deze zorg in een kleinschalige woning bij u in de buurt
     als er plaats is. Deze zorg wordt betaald vanuit de Wlz.
  Eerstelijnsverblijf hoog complex
U komt voor deze zorg in aanmerking wanneer u om medische redenen
tijdelijk 24 uur per dag intensieve zorg, begeleiding en behandeling
nodig hebt. U komt onder behandeling van een specialist ouderenzorg
van SVRZ.
SVRZ biedt deze zorg in:
- SVRZ ’t Gasthuis, centrum voor zorg en revalidatie in Middelburg
- SVRZ Ter Schorre, centrum voor zorg en revalidatie in Terneuzen
- SVRZ Ter Valcke, centrum voor zorg en revalidatie in Goes
- SVRZ Ten Anker, zorgcentrum in Tholen
Deze zorg wordt betaald vanuit de Zvw.
  Eerstelijnsverblijf laag complex
U komt voor deze zorg in aanmerking wanneer u om medische redenen
tijdelijk enige zorg of behandeling nodig hebt. U blijft onder behandeling
van uw eigen huisarts.
SVRZ biedt deze zorg in een kleinschalige woning bij u in de buurt
    als er plaats is. Deze zorg wordt betaald vanuit de Wlz.

Welke zorg bieden wij?

Als u tijdelijk bij ons verblijft, is alle zorg van SVRZ binnen handbereik.
Wij kijken samen met u welke ondersteuning u nodig heeft.
Wij kunnen u helpen met wassen en aankleden of bij het innemen van
medicijnen. En als u behandeling nodig heeft van een fysiotherapeut,
ergotherapeut of logopedist dan regelen wij dat voor u. Wij zorgen
ook voor uw maaltijden. Deze kunt u gebruiken in uw eigen kamer,
in het restaurant, of in de ontmoetingsruimte. Uw kamer maken wij
voor u schoon en ook uw linnengoed en kleding wordt door ons
gewassen.

Hoe ziet uw kamer eruit?

Als u bij ons komt voor tijdelijk verblijf dan heeft u een eenpersoonskamer. Meestal heeft u ook een eigen badkamer. In de kamer staat een
hoog-laag bed, een nachtkastje, een kledingkast, een tafel en twee
stoelen en in sommige locaties ook een relaxfauteuil. Er is gelegenheid
om zelf koffie en thee te zetten en er is een aansluiting voor televisie
en internet. Natuurlijk kunt u de kamer verder naar uw eigen smaak
inrichten, met spullen waar u aan gehecht bent.

