Opname in een
verpleeghuis
U heeft met een medewerker van het Transferbureau gesproken over mogelijke
opname in een verpleeghuis na uw verblijf in het ziekenhuis. In deze folder
kunt u de informatie over opname in een verpleeghuis nog eens nalezen.
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Opname in het verpleeghuis
U bent al enige tijd opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels bent u vanuit
medisch oogpunt zo ver hersteld dat u het ziekenhuis kunt verlaten. Uw
arts en de afdeling geven echter aan dat u lichamelijk of geestelijk niet
meer voldoende in staat bent om voor uzelf te zorgen. Daarom komt u in
aanmerking voor opname in een verpleeghuis. Het verpleeghuis kan u de
zorg bieden die u nodig hebt. Binnen een verpleeghuis zijn er meestal twee
afdelingen:
•
•
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een somatische afdeling voor patiënten die met name lichamelijke
zorg nodig hebben;
een psycho-geriatrische afdeling voor patiënten die geestelijke zorg,
ondersteuning, begeleiding en structuur nodig hebben. Op deze
afdeling kan ook lichamelijke zorg geboden worden.

Opname in een verpleeghuis

Aanvraag
De medewerker van het Transferbureau bespreekt de aanvraag met u. Voordat
het Transferbureau de aanvraag kan indienen bij het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ), moet u of een bevoegd familielid het toestemmingsformulier
ondertekenen. Uw gegevens worden via een computersysteem doorgestuurd
naar het CIZ.
Het CIZ is een onafhankelijke instantie die beoordeelt of u in aanmerking
komt voor een opname (=indicatiestelling). Dit gebeurt meestal zonder dat
er een gesprek plaatsvindt. Zo nodig belt het CIZ uw behandelend arts en/
of de eerste contactpersoon. Soms komt het voor dat de indicatieadviseur u
in het ziekenhuis bezoekt. U mag een familielid uitnodigen om bij dit bezoek
aanwezig te zijn. De gestelde indicatie wordt in een rapport verwerkt. U
ontvangt een schriftelijke bevestiging op uw huisadres.
Bij een positief advies komt uw naam op de wachtlijst van het verpleeghuis
van uw voorkeur te staan. Het kan zijn dat er op het moment van ontslag
uit het ziekenhuis nog geen plaats is in dit verpleeghuis. U wordt dan ter
overbrugging opgenomen in een ander verpleeghuis totdat er plaats is in het
verpleeghuis van uw voorkeur.
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Kosten
Als u in een verpleeghuis gaat wonen, zult u een eigen bijdrage voor de
zorg moeten betalen. Het verpleeghuis is een AWBZ-instelling. Dit betekent
onder meer dat de hoogte van uw eigen bijdrage afhangt van uw belastbaar
inkomen. Het is mogelijk dat de eigen bijdrage al ingaat, terwijl u nog in
het ziekenhuis verblijft. De reden hiervoor is dat u dan al in het ziekenhuis
verpleeghuiszorg krijgt. Meer informatie over het betalen van een eigen
bijdrage vindt u in de folder: ‘Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZinstelling’.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze folder of het gesprek nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met het Transferbureau.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
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Het Transferbureau is te bereiken via telefoonnummer:
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6629
Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar: 088 - 005 9529

