Respijtzorg:
Logeren op de dagbehandeling
van Meerstate
Om zo lang mogelijk in uw eigen huis te kunnen blijven
wonen en uw mantelzorger(s) even adempauze te geven,
kunt u naast het volgen van dagbehandeling ook gebruik
maken van respijtzorg: logeren op de dagbehandeling van
Meerstate.
Binnen verpleeghuis Meerstate kunt u de eerste week van de maand
vijf dagen logeren, van maandag tot en met vrijdagmiddag 15.30 uur
(exclusief de feestdagen). Respijtzorg binnen dagbehandeling
Meerstate houdt in dat uw zorg in de avond en nacht wordt
voortgezet door de professionals van de dagbehandeling. Gezichten
die u kent, dus wel zo vertrouwd. U ontvangt persoonlijke en/of
verpleegkundige zorg, maar ook begeleiding en/of emotionele
ondersteuning.
ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

Enkele dagen logeren . . .
. . . met zorg dichtbij

Waar kan ik gebruik van maken?
Overdag volgt u uw programma op de dagbehandeling van 10.00 uur tot
15.30 uur. Vanaf 15.30 uur maakt u gebruik van het logeerprogramma dat
bestaat uit een gezamenlijke maaltijd met andere cliënten, een spelletje
doen, televisie kijken of een wandeling maken. We horen graag uw
wensen. Samen komen we tot een goed programma.
Op het tijdstip dat u wilt, wordt u geholpen met de zorg voor de nacht en
slaapt u in een vierpersoonskamer inclusief belsysteem en sensoren, alles
wat nodig is voor een veilig verblijf. Nachtzorg is natuurlijk aanwezig.
Vanaf 7.00 uur ’s ochtends tot 23.00 ’s avonds is de zorg in handen van
dagbehandeling.
Hoe zorg ik voor een indicatie?
U heeft een WMO-indicatie nodig om gebruik te maken van respijtzorg. U
kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waar u woont of met
uw WMO-consulent. Hij/zij helpt u met uw aanvraag.
Hoeveel kost het?
Informeer bij de afdeling Zorgbemiddeling over de kosten van respijtzorg.
Het telefoonnummer is 088 – 995 86 40.
Wanneer kan ik mij aanmelden voor deelneming?
Twee weken voor het begin van de nieuwe maand kunt u zich aanmelden
voor deze vaste logeerweek. U kunt contact opnemen met uw eerste
contactpersoon van de dagbehandeling. Zij maakt een afspraak met u en
uw mantelzorger om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Natuurlijk kunt u uw aanvraag ook eerder doorgeven.
Meer informatie nodig?
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