Zorgbemiddeling

Zorg na een poliklinische
behandeling of ziekenhuisopname

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

We proberen uw verblijf in het ziekenhuis zo kort en zo aangenaam mogelijk
te maken. Soms is na thuiskomst aanvullende zorg nodig, zodat u thuis
verder herstelt. Het kan ook zo zijn dat u opname in een specialistische
zorgomgeving nodig hebt. Antonius Zorgbemiddeling kan ervoor zorgen dat u
de zorg krijgt die u nodig hebt. De afdelingsverpleegkundige zal in overleg met
u de afdeling Zorgbemiddeling inschakelen. Welke zorg in uw situatie precies
nodig is, wordt altijd in overleg met u bepaald. Ook kiest u zoveel mogelijk
zelf van welke aanbieder u zorg krijgt.

Wat regelt Zorgbemiddeling?

• Persoonlijke verzorging, verpleging of medisch technische zorg.
• Medisch specialistische verpleging. Deze behandeling wordt onder 		
verantwoordelijkheid van de specialist uit het ziekenhuis bij u thuis 		
gegeven.
• Hulp in de huishouding.
• Thuisbegeleiding.
• Kortdurende of langere opname in een verpleeg- of een verzorgingshuis.
• Dagverzorging of dagbehandeling.
• Opname in een hospice (een instelling die zorg verleent aan terminale
patiënten).

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis

Bij een ziekenhuisopname of een poliklinisch bezoek kunt u zelf aangeven of u
na verblijf in het ziekenhuis, thuis hulp nodig hebt. Het is handig om dit
alvast voor de opname te bespreken.
Tijdens uw opname bekijkt u met de verpleegkundige of familie en vrienden
de gewenste zorg kunnen bieden. Lukt dit niet of niet volledig, dan schakelt
de verpleegkundige een consulent van Antonius Zorgbemiddeling in.

Hulp in de huishouding

Hulp in de huishouding moet worden aangevraagd bij de gemeente. De
consulent van Antonius Zorgbemiddeling zorgt ervoor dat de aanvraag bij uw
gemeente wordt ingediend.
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar de huishoudelijke hulp onder
valt. Op basis van deze wet wordt geprobeerd mensen zo lang mogelijk thuis
te laten wonen.

De gemeente onderzoekt, via een gesprek met u, of u inderdaad hulp in
huis nodig hebt. Als de gemeente haar toestemming heeft gegeven, kan de
huishoudelijke hulp worden aangevraagd.

Wijkverpleging

Een verzorgende of verpleegkundige komt bij u thuis om u te verzorgen of om
medisch-technische handelingen te doen, zoals:
• Hulp bij dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden.
• Wondbehandeling.
• Toedienen van medicijnen.
• Aanbrengen van een infuus.
• Geven van sondevoeding.
Wijkverpleging wordt aangevraagd bij een thuiszorginstelling.

Verzorgingshuis of verpleeghuis

Soms kunt u na een ziekenhuisopname niet meteen naar huis. Bijvoorbeeld
omdat u nog niet voldoende hersteld bent of omdat familie of vrienden u
niet thuis kunnen verzorgen. Tijdelijke verzorging in een andere zorginstelling
kan dan uitkomst bieden. Antonius Zorgbemiddeling heeft zicht op de
mogelijkheden.
Kortdurende opname
Een kortdurende opname in een verpleeghuis heeft tot doel om u te laten
revalideren, bijvoorbeeld als u een knie- of heupprothese hebt gekregen. Ook
voor mensen met COPD, hartfalen en neurologische aandoeningen zijn er
speciale revalidatieprogramma’s.
Bij een kortdurende opname in een verzorgingshuis is het doel om u te
laten aansterken. Het kan zo zijn dat u na de opname in het ziekenhuis meer
verpleging, verzorging en begeleiding nodig hebt dan in de thuissituatie
gegeven kan worden. Deze zorg kan u in een verzorgingshuis 24 uur per dag
worden geboden.
U kunt een voorkeur voor een instelling aangeven, maar het lukt niet altijd
om u daar ook te plaatsen. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere
passende plek.

Langdurige opname
Als terugkeer naar uw thuissituatie niet mogelijk is, kunt u langdurig
opgenomen worden in een verzorgings- of verpleeghuis. Om daar te kunnen
verblijven, hebt u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
nodig. De consulenten van Zorgbemiddeling kunnen hiervoor een aanvraag
indienen bij het CIZ. De hoeveelheid zorg die u nodig hebt en uw diagnose zijn
bepalend voor welk soort verzorgings- of verpleeghuishuis u in aanmerking
komt.
Wij doen ons uiterste best om bij langdurige opname een plaats te vinden in
het huis van uw voorkeur. Soms is daarvoor nog een opname in een ander
verzorgings- of verpleeghuis nodig, om de wachttijd te overbruggen.

Vergoeding en eigen bijdrage

Ondersteuning en langdurige zorg voor volwassenen kan uit 3 zorgwetten
geleverd worden:de
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Hieronder valt, onder andere, hulp in de huishouding. U betaalt hiervoor
een eigen bijdrage die per gemeente kan verschillen. De eigen bijdrage
wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
• Zorgverzekeringswet (Zvw)
Hieronder valt, onder andere, de Wijkverpleging en de kortdurende 		
opname in een verpleeg-of verzorgingshuis. De zorgverzekeraar betaalt
deze zorg. De zorgverzekeringswet kent geen eigen bijdrage, maar wel het
verplichte eigen risico.
• Wet langdurige zorg (Wlz)
Hieronder valt, onder andere, langdurige opname in een verzorgings- of
verpleeghuis. Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage, ook als u
Wlz-zorg thuis krijgt. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK.

CAK: eigen bijdrage Wmo en Wlz

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent de hoogte van uw eigen
bijdrage en brengt deze bij u in rekening. De berekening van de eigen bijdrage
wordt bepaald op basis van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd, uw
gezinssamenstelling en de benodigde zorg.
Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK
(www.hetcak.nl).
Zie ook de folders:
• Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? Wet maatschappelijke 		
ondersteuning (Wmo).
• Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorg zonder vergoeding

Met een geldige indicatie (toestemming door de zorgverlener), hebt u
recht op zorg. Als u geen indicatie hebt, kunt u ook zelf zorg inkopen. De
consulenten van Antonius Zorgbemiddeling kunnen u hierbij adviseren.

Hebt u vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u de afdeling
Zorgbemiddeling bellen, mailen of bezoeken. De consulenten zijn bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.
• Telefoonnummmer: 0515 - 46 11 63.
• Mailadres: zorgbemiddeling@antoniuszorggroep.nl
• Bezoeken: in de centrale hal op de begane grond van het ziekenhuis.
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