Informatie

Revalidatie na
ziekenhuisopname

Inleiding
De dokter/medisch specialist of de medewerker van het Nazorgteam heeft
aangegeven dat u elders mag gaan revalideren aansluitend op uw
ziekenhuisopname.
Revalidatiecentra
Door de medewerker van het Nazorgteam wordt benoemd welke
revalidatielocaties er zijn in de ruime omgeving van het Elkerliek ziekenhuis. Er
wordt regionaal gezocht naar een vrije plaats waar u kunt gaan revalideren.
Het hangt van uw ziektebeeld af welke locaties voor u geschikt zijn,
bijvoorbeeld bij ernstige geheugenproblemen vallen bepaalde locaties af. De
locatie waar het eerste plaats is, gaat u naar toe. U mag niet in het ziekenhuis
blijven wachten tot er plaats is op de locatie van uw voorkeur.
Vergoedingen
Een korte revalidatie die gericht is op naar huis gaan valt volledig binnen de
ziektekostenverzekering. Bij langdurende revalidatie (met verwachte
doorplaatsing naar een verpleeghuis) is er wél een eigen bijdrage verschuldigd.
Indien dit laatste het geval is moet er een indicatie bij het CIZ ( Centrum
Indicatiestelling Zorg) worden aangevraagd; de medewerker van het
Nazorgteam brengt u expliciet op de hoogte van deze eigen bijdrage regeling.
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Revalidatie
In de revalidatiecentra zijn er ruime bezoektijden: alleen in de nacht is bezoek niet welkom, maar voor de rest
is bezoek in principe altijd welkom. Naast nachtgoed is het prettig om ook uw gewone kleren mee te nemen.
Samen met de dokter (specialist ouderen-geneeskunde) en de verpleging en u/uw familie wordt er een
behandelplan opgesteld; dit wordt tussentijds geëvalueerd.
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Nazorgteam, telefoonnummer 0492 - 59 52 56.

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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Nazorgteam
Afdeling Transmurale zorg en Transferbemiddeling
T: 0492 – 59 57 17
E: meldpuntnazorgteam@elkerliek.nl

