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Wat is kortdurend verblijf

Ons “gasten” arrangement

Heeft u tijdelijk zorg nodig, bijvoorbeeld omdat u terug bent van een
ziekenhuisopname of omdat uw partner of familie even geen zorg kan
bieden, dan is een tijdelijk verblijf wellicht iets voor u. Bij kortdurend
verblijf woont u enkele dagen of weken (maximaal 6 weken) in een
woonlocatie, met de intentie daarna weer terug naar huis te gaan.

Het tijdelijk gastenarrangement bestaat uit de volgende onderdelen :
 Persoonlijke aandacht, gezelligheid en een veilige en gastvrije ,
kleinschalige omgeving;
 Professionele laagcomplexe zorg;
 Verblijf inclusief overnachting(en), maximaal 6 weken;
 Mooie kamer met diverse faciliteiten;
 Ontbijt, lunch en diner;
 koffie en thee;
 U bent van harte welkom om deel te nemen aan al onze
activiteiten.

Voor wie is het bedoeld?
Tijdelijk verblijf is bedoeld voor mensen die zorg en verpleging nodig
hebben in een woonlocatie. Een kortdurende indicatie voor herstelzorg /
eerstelijns verblijf (ELV) krijgt u via uw huisarts of behandelend arts.
Het sociaal wijkteam indiceert als er respijtzorg aangevraagd moet
worden. Respijtzorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Uw huisarts blijft betrokken bij de zorg. Gedurende uw verblijf
overleggen wij met u wanneer u weer terug kunt naar uw eigen huis. Wij
bekijken samen met u wat daarvoor nodig is en zullen u ondersteunen
om deze zorg zo goed mogelijk te organiseren. U kunt gebruikmaken van
kortdurend verblijf als:
 u door omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kunt
krijgen;
 uw partner, uw familie of anderen (mantelzorgers) tijdelijk niet
of onvoldoende voor u kunnen zorgen (respijtzorg);
 u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen,
bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte;
 u moet aansterken na een ziekenhuisopname;
 herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is;
 u een logeeradres nodig heeft, omdat u de volgende dag op de
poli van het OMC wordt verwacht.

Wat kan Pennemes voor u betekenen
U krijgt de begeleiding, verzorging en verpleging die u nodig heeft.
Het team van Pennemes staat klaar om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken. Zo kunt u gebruik maken van alle aanwezige
voorzieningen, zoals het winkeltje, de kapper of pedicure.
We bieden ook specialistische zorg (zoals stoma- of wondverzorging) als
dat nodig is.

Logeermogelijkheden voor mantelzorgers
Op de gastenkamer kan in overleg een extra logeerbed worden
geplaatst.

Informatie
U bent tijdelijk “gast” binnen de veilige omgeving
van een woonzorgcentrum met veel professionele zorg dichtbij.
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