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Revalidatie
en tijdelijk verblijf
Soms kunt u tijdelijk niet (zelfstandig) thuis wonen. Bijvoorbeeld na een

medische ingreep, een ongeval en/of het tijdelijk wegvallen van uw

mantelzorg. In deze brochure lichten wij de mogelijkheden tot kort

verblijf binnen Valkenhof toe.

Revalidatie
 

Kunt u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis? Omdat u bijvoorbeeld

moet revalideren na een knieoperatie of een beroerte? Dan bieden wij

revalidatie speciaal gericht op ouderen. Binnen zorgcentrum Kempenhof

bevindt zich een afdeling die hier volledig op is ingericht. Wanneer het nodig is

kunt u na ontslag thuis verder revalideren (ambulante revalidatie).

U verblijft tijdelijk binnen de revalidatie-afdeling van Valkenhof, die zich bevindt

in zorgcentrum Kempenhof. Hier zijn 24-uurszorg en behandeling aanwezig. U

komt in een stimulerende omgeving, waar een zo groot mogelijk beroep wordt

gedaan op uw zelfstandigheid en waarbij uw mantelzorg een actieve rol heeft.

Waar nodig biedt ons team ondersteuning en begeleiding.

 

Valkenhof biedt geriatrische revalidatiezorg voor twee hoofddoelgroepen:

cliënten die hoofdzakelijk lichamelijke klachten hebben

cliënten met ernstige geheugenproblematiek en een sterk verminderd

leervermogen

De specialist ouderengeneeskunde bepaalt welke zorg voor u het meest

geschikt is.
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Screening en observatie
 

Als het ziekenhuis, de huisarts of een andere specialist geen duidelijke

diagnose kan stellen, dan is een tijdelijke opname binnen Valkenhof mogelijk.

Onze specialist ouderengeneeskunde stelt een diagnose en adviseert in

verdere behandeling en/of verblijf. 

 

 

 

Crisisopname
 

Soms ontstaat plotseling een situatie waardoor thuis geen verantwoorde zorg

en/of veiligheid meer kan worden geboden. Bijvoorbeeld door het wegvallen

van mantelzorg. Via de huisarts vraagt u dan een crisisopname aan: een

opname binnen vierentwintig uur. Wij bieden gepaste begeleiding en

behandeling tot een plek vrijkomt bij de zorgaanbieder van voorkeur of tot u

weer naar huis kunt. 
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"Zoveel mogelijk zelf doen

is het motto. Dat heeft me

goed geholpen bij mijn

revalidatie."

De heer de Jong







Kortdurend verblijf/ELV
 

Kortdurend verblijf wordt ook wel eerstelijnsverblijf genoemd, afgekort ELV. Er

bestaan twee indicaties voor ELV: ELV Laag en ELV Hoog.

 

 

ELV Laag
U krijgt gedurende een periode van maximaal 6 weken zorg bij enkel de

basisbehoeften, zoals overnachting en eten en drinken. Daarbij is er 24 uur per

dag een verzorgende in de nabijheid die u op ongeplande momenten kan

helpen. De huisarts blijft uw behandelaar en de behandeling die u thuis al kreeg

(zoals bijvoorbeeld fysiotherapie) wordt niet vergoed binnen deze indicatie.

Heeft u een huisarts buiten de regio, dan zorgen we voor een vervangende

huisarts binnen de regio, gedurende uw verblijf.   

 

 

ELV Hoog 
U krijgt gedurende een periode van maximaal 6 weken zorg bij enkel de

basisbehoeften, zoals overnachting, eten en drinken en persoonlijke

verzorging. Daarbij is er 24 uur per dag een verzorgende in de nabijheid die u

op ongeplande momenten kan helpen. Mocht u van Valkenhof nieuwe,

aanvullende of andere behandeling nodig hebben (dan dat u mogelijk al thuis

had) in verband met de medische reden van uw verblijf, dan wordt dit voor

maximaal 30 minuten per week vergoed uit de indicatie. De behandeling die u

al thuis had voor uw kort verblijf bij Valkenhof, kan worden voortgezet maar zal

niet gefinancierd worden uit de indicatie eerstelijns verblijf.

 

Zowel bij ELV laag als ELV hoog staat bij opname de voorlopige ontslagdatum

al gepland. 
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Verwijzing en vergoeding 

 

Revalidatie en kortdurend verblijf worden vergoed via uw zorgverzekering. Het

ziekenhuis dan wel uw huisarts beslist samen met onze specialist

ouderengeneeskunde of u in aanmerking komt voor de betreffende zorgvorm.

 

Screening en observatie en crisisopname worden vergoed uit de Wet

langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u

aan bij ons CliëntServiceBureau, uw huisarts of specialist. U betaalt een eigen

bijdrage. Heeft u geen zorgindicatie voor verblijf? Dan kunt u een verblijf in de

kortdurend verblijfkamer ook zelf bekostigen, in combinatie met onze zorg.

 

 

Weer thuis?
Bent u weer thuis na revalidatie of tijdelijk verblijf op Valkenhof? Dan kunnen wij

ook daar (aanvullende) zorg leveren.

Zo bieden wij huishoudelijke hulp en thuiszorg, hebben we dagcentra en een

Behandelcentrum voor eerstelijnsgezondheidszorg (behandeling gefinancierd

vanuit de zorgverzekering), zoals fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek.
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Meer weten?

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij

ons CliëntServiceBureau via 040-8003180 of via

clientservicebureau@valkenhof.org.

www.valkenhof.nl
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