BIJZONDERE MODULE

5. Kortdurend verblijf

(Wanneer sprake is van logeer- of crisisopvang
is de Module Zorg met Verblijf ook van toepassing)
Wat is de duur van de zorg- en dienstverlenings
overeenkomst bij eerstelijns verblijf?
De zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt bij
eerstelijns verblijf gesloten voor de duur van de indicatie.
Eerstelijns verblijf is een tijdelijke opname van een cliënt
die normaal gesproken zelfstandig woont. U heeft voor
korte duur zorg met verblijf nodig, totdat u weer in staat
bent om naar uw eigen woning te gaan.
De geldigheidsduur van de indicatie van de huisarts of
medisch specialist voor eerstelijns verblijf is ten hoogste
drie maanden.
Bij een indicatie van de huisarts of medisch specialist voor
eerstelijns verblijf in verband met palliatieve zorg is de
geldigheidsduur van de indicatie ten hoogste drie jaar.
Soms heeft u langer eerstelijns verblijf nodig. Dan moet
een nieuwe indicatie bij de huisarts worden aangevraagd.
Daarna kan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst
worden verlengd voor de duur van de nieuwe indicatie.

Wat is de omvang van de zorg- en dienstverlenings
overeenkomst bij logeeropvang (Wlz)?
Met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg
(Wlz-indicatie) kunt u ervoor kiezen om thuis te blijven
wonen. Als u dan toch kortdurend verblijf ergens anders
nodig heeft, is dat logeeropvang.
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U heeft per kalenderjaar aanspraak op ten hoogste 156
etmalen logeeropvang . Wanneer een indicatiebesluit
niet een heel kalenderjaar geldig is, wordt het maximum
aantal logeeropvangdagen waarop u aanspraak heeft
bepaald door het aantal weken waarvoor het
indicatiebesluit in dat jaar geldt met drie te
vermenigvuldigen.

Heeft u bijzondere verplichtingen bij crisiszorg (Wlz)?
Het kan voorkomen dat u al zorg ontvangt vóórdat u een
geldige Wlz-indicatie voor die zorg heeft. Er is sprake van
een acute onvoorziene verandering in de
gezondheidssituatie of een plotselinge wijziging in uw
situatie en de verwachting is dat u blijvend Wlz zorg nodig
zal hebben. U wordt dan snel opgenomen zonder een
indicatie af te wachten onder de Regeling bijzondere
omstandigheden (Wlz). In dit geval vraagt u de nodige
indicatie uiterlijk 5 dagen na aanvang van de zorg aan
bij de huisarts of medisch specialist en/of verleent u alle
nodige medewerking daartoe. Wanneer blijkt dat u de
benodigde indicatie toch niet zal ontvangen, kunnen wij
de zorg- en dienstverleningsovereenkomst conform de
Algemene module met onmiddellijke ingang opzeggen.
Zijn er aanvullende eisen als het gaat om oplevering
van de kamer na een kortdurend verblijf?
Ja, de kamer moet in ieder geval binnen 24 uur na het
eind van het kortdurend verblijf of bij een overplaatsing
na tijdelijke crisiszorg zijn ontruimd. Wanneer dat niet
gebeurt, kunnen wij de kamer ontruimen en de kosten
daarvan bij u in rekening brengen.

