Informatie

Hulp thuis na ontslag
Hulp thuis na ontslag
Wanneer u in het ziekenhuis ligt en uw ontslag nadert, kan het zijn dat u denkt
dat het thuis wel zal lukken zonder hulp.
Wanneer u na uw ontslag uit het ziekenhuis bij nader inzien toch hulp nodig
blijkt te hebben, dan kunt u contact opnemen met een aantal instanties.
U moet er wel rekening mee houden dat er met betrekking tot uw hulpvraag
bepaalde, door de overheid vastgestelde, wet- en regelgeving van toepassing
is.
Type hulpvraag
●

Als het gaat om
○ hulp bij de persoonlijke verzorging, verpleging, medicijnen of druppels
toedienen, injecties toedienen;
○ terminale zorg.
Dan kunt u contact opnemen met een thuiszorginstelling die in uw
woonplaats werkzaam is. Zij kunnen na een (telefonische) intake de zorg bij
u thuis opstarten. Het telefoonnummer van de thuiszorginstelling vindt u
via www.google.nl of in het telefoonboek.

●

Als het gaat om
○ een aanvraag voor een tijdelijke of blijvende opname in het verzorgingsof verpleeghuis;
○ dagbehandeling in het verpleeghuis;
○ opname in een hospice.
Dan kunt u dit via de huisarts (laten) aanvragen of eventueel zelf digitaal
een aanvraag doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via de
website www.ciz.nl

WWW.ELKERLIEK.NL

●

Als het gaat om
○ huishoudelijke hulp (tijdelijk of blijvend);
○ aanpassingen in de woning;
○ (collectief) vervoer voor ouderen/gehandicapten;
○ dagopvang in een verzorgingshuis.
Dan belt u de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente waar u woont. De
regels om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp zijn sinds 1 januari 2015 aangescherpt, waardoor
het aanbod van huishoudelijke hulp zeer beperkt is.

Overige voorzieningen
● Maaltijdvoorziening of alarm
Hiervoor kunt u terecht bij de Stichting Welzijn Ouderen van uw woonplaats. Het telefoonnummer staat
vermeld in de telefoongids. Sommige thuiszorginstellingen hebben ook de mogelijkheid om via hen een
personenalarmering of maaltijdvoorziening te regelen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de
thuiszorginstelling zelf. Hulp voor het klaarzetten van maaltijden valt onder huishoudelijke hulp en moet via
de WMO aangevraagd worden.
●

Hulpmiddelen
Voor hulpmiddelen zoals krukken, een rolstoel, een looprekje of rollator en dergelijke kunt u contact
opnemen met een thuiszorgwinkel. Het telefoonnummer kunt u opzoeken in de telefoongids of opvragen bij
een thuiszorgorganisatie.

Blijven er nog vragen over
Wat te doen als de voorziening of de vraag waarop u een antwoord zoekt hierboven niet vermeld staat?
Dan kunt u bellen naar het Meldpunt Nazorgteam van het Elkerliek ziekenhuis.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Meldpunt Nazorgteam
T: 0492 – 59 57 17
E: meldpuntnazorgteam@elkerliek.nl

