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Zorg na opname
Het is mogelijk dat u na
opname nog zorg nodig
heeft. Deze zorg wordt
geregeld via Transfer.
Transfer bestaat uit een
Transferverpleegkundige
en transfermedewerker.
Zij worden op verzoek
van de behandelaar bij uw
behandeling betrokken.

Mogelijk is er al met u besproken
welke vorm van nazorg het beste bij u
past. Antes vindt het belangrijk om de
opname zo kort mogelijk te houden en
cliënten terug te laten keren naar huis.
Na een opname zorgt Transfer dat de
nazorg past op uw situatie na opname
en dit zo efficiënt mogelijk en op maat
wordt aangeboden. In deze folder vindt
u informatie over de manier waarop
Transfer uw nazorg regelt.
Hoe wordt de nazorg geregeld?
Tijdens uw opname vindt er een
familiegesprek plaats met u, uw
naasten, behandelaar en Transfer. Hierin
worden het nazorgtraject besproken,
advies gegeven en afspraken gemaakt.
In dit gesprek wordt er een voorlopige
ontslagdatum afgesproken en
een toestemmingsformulier voor
aanvraag van nazorg met u ingevuld en
ondertekend. Hiermee kan Transfer de
nazorg voor u aanvragen. Tevens kunt
u een voorkeur voor een zorgaanbieder
uitspreken.
Na afstemming met uw behandelaar
kunnen wij het volgende voor u
aanvragen:
 Thuiszorg aanvragen of herstarten
voor dagelijkse zorg, medische
handelingen en zorg rondom
medicatie.
 WMO-(Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) aanvraag bij uw
gemeente indienen of her-aanvragen.
Denk aan woonbegeleiding,
huishoudelijke hulp, dagbesteding,

vervoer, hulp voor mantelzorgers,
aanpassingen in huis en beschermd
wonen.
 ELV (Eerste Lijns Verblijf), revalidatie,
zorghotel of hospice.
 Een WLZ-(Wet Langdurige Zorg)
indicatie aanvraag bij het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg)
en aanmelding verzorgen voor
een tijdelijk of vast verblijf in een
verzorgings- of verpleeghuis.

“HOE WORDT DE NAZORG
GEREGELD?”
U gaat naar huis
De definitieve ontslagdatum wordt
gesteld in overleg met u, uw naasten en
de organisatie die u thuis gaat helpen.
U krijgt een persoonlijke nazorgbrief,
waarin staat welke zorgaanbieder op
welk moment de zorg bij u thuis komt
leveren.
U kunt niet terug naar huis
Als uit het familiegesprek blijkt dat u
niet terug naar huis kunt gaan, zal er
afgestemd op uw situatie een passend
vervolgtraject komen. Een voorbeeld
hiervan kan een (tijdelijk) verblijf in
een verzorgings- of verpleeghuis zijn.
Transfer vraagt hiervoor een indicatie
aan bij het CIZ, die het indicatiebesluit
afgeeft waarmee u tijdelijk of langdurig
in een zorginstelling kan verblijven. Dit
is bepaald in de Wet Langdurige Zorg
(WLZ).

Nadat de indicatieaanvraag is ingediend,
komt er een onderzoeker van het CIZ
naar de afdeling. Als u hier uitdrukkelijk
toestemming voor geeft mag uw
eerste contactpersoon bij dit gesprek
aanwezig zijn. De onderzoeker beslist
of u in aanmerking komt voor een
(tijdelijk) verblijf in een verzorgings- of
verpleeghuis.
Er is een beperkte keuze voor vaste
verblijfplaatsen in een verzorgingsof verpleeghuis. Dit betekent dat
u misschien niet direct kan worden
opgenomen in het huis waar uw
voorkeur naar uit gaat. U wordt wel op
de wachtlijst van het huis van voorkeur
geplaatst.

Wat is het beleid bij overbrugging?
De klinieken van de Zorgboulevard
zijn voor kortdurende opname en
diagnostiek bedoeld. Binnen onze
klinieken is het beleid, dat als de
behandeling is afgerond, er door lange
wachttijden niet kan worden gewacht
op plaats in uw huis van voorkeur.

Er zijn twee mogelijkheden:
 U gaat akkoord met een
overbruggingsplek binnen de regio
die door Transfer wordt geregeld aan
de hand van eerste beschikbaarheid.
 U gaat, als uw behandelaar dit
verantwoord acht, tijdelijk naar huis en
Transfer regelt hierbij de benodigde
overbruggingszorg.
Als u in een verzorgingshuis of
verpleeghuis wordt opgenomen is
de definitieve ontslagdatum vaak het
moment waarop er een beschikbare
plaats voor u is. De zorginstelling geeft
aan hoe laat zij u verwachten. Dit kan in
sommige gevallen binnen 24 uur zijn.
Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is afhankelijk van uw
inkomen. Meer informatie over de eigen
bijdrage is te vinden in de folder van het
CAK (Centraal Administratie Kantoor) of
op de website www.hetcak.nl.
Meer informatie
Bij Transfer zijn diverse folders
verkrijgbaar met informatie over
nazorg, diverse zorgaanbieders en de
verschillende regelingen. U kunt hier
gerust naar vragen.
Ook kunt u contact opnemen met:
Transfer
Maasstadweg 96
3079 DZ Rotterdam
088 - 230 30 85 / 088 - 230 37 08
transfer@antesgroep.nl
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