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U bent opgenomen in het Rode Kruis Ziekenhuis.
Uw behandelend arts bekijkt dagelijks hoe het met u gaat en
overlegt hierover met het verpleegkundig team van de afdeling.
Zij zullen samen bekijken of u klaar bent met de behandeling en of
het verantwoord is dat u het ziekenhuis verlaat.
Om tot een goede beoordeling te komen wordt er nauw
samengewerkt met de afdeling fysiotherapie, ergotherapie,
logopedie en diëtiek.
In het geval dat u nazorg nodig hebt wordt de
transferverpleegkundige ingeschakeld.
Zij bekijkt samen met de verpleegafdeling, uw behandelend arts
en zo nodig met u welke nazorg voor u het beste is en wat de
mogelijkheden zijn.
In deze folder staan de mogelijkheden voor de zorg na uw
ziekenhuisopname beschreven.
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Mogelijkheden bij ontslag
Naar huis zonder zorg.
• U kunt zichzelf goed redden, eventueel met hulp van mantelzorg.
Naar huis met inzet van thuiszorg.
• Als u naar huis gaat met hulp van thuiszorg, regelt de
transferverpleegkundige de juiste zorg. Deze zorg valt onder de
ziektekostenverzekeraar. U betaalt geen eigen bijdrage , maar
wel uw eigen risico van de zorgverzekeraar.
• Ook informeert de transferverpleegkundige u over de
hulpmiddelen die thuis nodig zijn (bijvoorbeeld: bed, rollator,
postoel).
Naar een verpleeghuis voor revalidatie (tijdelijke duur)
De behandelend arts bepaald, indien nodig, samen met de
geriater of de revalidatiearts of er noodzaak is tot revalideren in het
verpleeghuis.
De transferverpleegkundige bemiddelt bij het zoeken naar een
geschikte plek.
Het is mogelijk om een voorkeurslocatie aan te geven.
Is daar op korte termijn geen plaatsingsmogelijkheid dan wordt
er binnen de regio gezocht naar een geschikte plek in een ander
verpleeghuis. De regio bestaat uit Noord- en Zuid- Kennemerland,
de Zaanstreek en de omgeving Alkmaar.
Revalideren in een verpleeghuis valt onder de
ziektekostenverzekering. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd,
maar dit is wel van invloed op uw eigen risico..
Met uitzondering van degene die reeds een verblijfsindicatie(ZZP)
hebben. Dan valt de zorg onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg).
Ook in het geval u voor langere tijd naar een verpleeghuis wordt
overgeplaatst mag u aangeven welk verpleeghuis uw voorkeur
heeft. Als er een wachttijd is in het verpleeghuis van uw voorkeur,
zoekt de transferverpleegkundige elders in de regio een plek ter
overbrugging. U kunt op het indicatiebesluit van het CIZ terugvinden
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welke instelling uw eerste voorkeur heeft. (voorkeursleverancier).
Naar een revalidatiecentrum
• Voor het revalideren in een revalidatiecentrum is een indicatie
nodig van de revalidatiearts. Hij/zij wordt door uw behandelend
arts, afhankelijk van uw toestand, gevraagd om te kijken of u
hiervoor in aanmerking komt.
Ontslag
Zodra de ontslagdatum bekend is, geeft de
afdelingsverpleegkundige dit aan u of aan uw contactpersoon door.
U bent zelf (of uw familie) verantwoordelijk voor het organiseren van
vervoer naar huis of naar de instelling waar u naar toe gaat.
Alleen als uw behandelend arts het medisch noodzakelijk vindt,
wordt er vanuit het ziekenhuis ambulancevervoer geregeld.
Nadere informatie over CIZ
Zodra er sprake is van een verblijf in een instelling, anders dan de
geriatrische revalidatie wordt er een indicatie aangevraagd bij het
CIZ. CIZ is de afkorting van Centrum Indicatiestelling Zorg.
Deze zorg valt onder de WLZ( Wet Langdurige Zorg).
Zodra u gebruik maakt van deze indicatie gaat u een eigen bijdrage
betalen. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt door het
CAK ( Centraal Administratie Kantoor) bepaald. Informatie hierover
kunt u vinden op de website: www.hetCAK.nl
De transferverpleegkundige kan u hier meer over uitleggen.
Als er een indicatie is aangevraagd en u wacht in het ziekenhuis
op een plaats in een verpleeghuis, dan gaat u een eigen bijdrage
betalen vanaf de datum waarop het CIZ het indicatiebesluit heeft
afgegeven.
Deze datum kunt u terugvinden op het indicatiebesluit van het CIZ,
wat u thuis toegestuurd krijgt.
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