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Tijdelijke zorg
in het
Zorgpension

Zorgpension

Kosten

U kunt op particuliere basis van
het Zorgpension gebruikmaken of
op basis van een indicatie van uw
huisarts of gemeente.
Ook met een Persoonsgebonden
Budget (PGB) kunt u gebruikmaken
van het Zorgpension.

Geen indicatie

Rol van de huisarts

Tijdelijke zorg in het Zorgpension

Bent u op zoek naar een tijdelijk verblijf met zorg op maat?
Dan bent u van harte welkom in het Zorgpension.

Wat is een Zorgpension?

Het Zorgpension biedt een
compleet verzorgd verblijf waar
u kunt herstellen na een ziekte,
ziekenhuisopname of om tot rust
te komen als het thuis even niet
meer gaat. Onder begeleiding
werkt u aan het terugkrijgen van uw
zelfstandigheid ter voorbereiding op
de terugkeer naar huis.

Herstelprogramma

Voorafgaand aan uw verblijf in het
Zorgpension bespreken wij met
u welke zorg u nodig heeft. We
stellen samen met u een herstelplan
op. Hierin leggen we vast waar u
samen met de zorgverleners aan
gaat werken. Bij vaststelling van
deze doelen kijken we altijd naar

uw thuissituatie. Wat is nodig
om thuis weer zelfstandig of met
ondersteuning verder te kunnen.
De doelen uit het herstelplan
worden tijdens uw verblijf met u
geëvalueerd. Afhankelijk van uw
situatie kunt u tot maximaal zes
weken bij ons verblijven.

Gastvrijheid en persoonlijke aandacht

Gastvrijheid staat bij ons hoog
in het vaandel. De zorgverleners
hebben oog voor uw persoonlijke
situatie en wensen. We bieden u
letterlijk en figuurlijk ruimte voor
een aangenaam verblijf. Zo heeft
iedere gast een huiselijk ingerichte
kamer met eigen of gedeeld sanitair.
Ook zijn er gemeenschappelijke
ontmoetingsruimten. Alle maaltijden
worden voor u verzorgd.

De dagelijkse zorg in het
Zorgpension vindt plaats in
nauwe samenspraak met u,
uw huisarts en de medewerkers
van het Zorgpension. Tijdens uw
verblijf blijft uw eigen huisarts
medisch verantwoordelijk. Die
kan ook op bezoek komen in het
Zorgpension. Woont u in een
andere gemeente dan de locatie
van het Zorgpension, dan is het
voor uw eigen huisarts niet altijd
mogelijk om langs te komen.
In dat geval organiseren we de
huisartsenzorg in overleg met
u op een andere manier. Uw
eigen huisarts wordt altijd op de
hoogte gehouden van uw situatie.
Behandeling door bijvoorbeeld
een fysiotherapeut op locatie is
mogelijk.

Een kamer reserveren

U kunt een kamer in het
Zorgpension reserveren via:
• de transferverpleegkundige
van het ziekenhuis
• de transferverpleegkundige
van het Zorgpension
• uw huisarts

Als u geen indicatie heeft, betaalt
u een vast bedrag per dag voor het
verblijf inclusief de maaltijden.
Voor extra faciliteiten, zoals extra
drankjes en dagelijkse linnenwissel,
gelden meerkosten. Kosten voor
behandeling, therapie en diëtetiek
dient u te financieren vanuit uw
ziektekostenverzekering en is
afhankelijk van uw verzekering.
Informeer hiernaar bij uw
zorgverzekeraar.

Wel indicatie
•

•

•

Met een indicatie voor
kortdurend verblijf vergoedt
uw zorgverzekeraar de zorg- en
verblijfskosten.
Met een thuiszorgindicatie
vergoedt de zorgverzekeraar het
verblijf wanneer het in uw polis
past.
Met een indicatie respijtzorg
afgegeven door uw gemeente
betaalt u een eigen
(inkomensafhankelijke) bijdrage
die per gemeente kan verschillen.

Meer weten?

Heeft u vragen over het Zorgpension
en de mogelijkheden?
De transferverpleegkundige helpt u
graag verder!
06 29017866
info@zorgpension.org

