Informatiebrochure Wittenbergzorg

Zorgkamers Oleander en Magnolia

Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften

1. Informatie over de zorgkamers
Heeft u tijdelijk zorg nodig en lukt dit niet meer thuis? Dan zijn onze zorgkamers wellicht
een goede oplossing.
In een huiselijke sfeer, maar toch in de nabijheid van professionele zorg. In deze
informatiebrochure willen we u in het kort wat vertellen over de zorgkamers Oleander en
Magnolia. Hoe zijn de kamers ingericht, welke mogelijkheden biedt Wittenbergzorg en
wanneer komt u voor deze zorgkamers in aanmerking.
1.1 Inrichting van de zorgkamers
Wittenbergzorg beschikt over 2 zorgkamers Oleander en Magnolia. Deze zorgkamers
bevinden zich in het appartementencomplex Kempkeshof op de eerste verdieping. De
zorgkamers zijn verbonden aan de somatische verpleegafdeling Waalhof.
In de zorgkamers bevindt zich een zitgedeelte, een hoog/laag bed en een keukenblokje.
De kamers zijn volledig door Wittenbergzorg ingericht en voorzien van vloerbedekking,
vitrage en gordijnen.
Een hoog/laag bed en nachtkastje is in beide kamers aanwezig.
Beide zorgkamers maken gezamenlijk gebruik van de entree, badkamer, bergruimte en
balkon.
Bedlinnen, handdoeken en washandjes zijn aanwezig.
De zorgkamers zijn rookvrij. Er mag dus niet gerookt worden.
De keuken heeft een koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker en is verder voorzien van
keukengerei en serviesgoed. Het is niet de bedoeling dat er in de zorgkamers wordt
gekookt.
Er is draadloos internet beschikbaar en aansluitingen voor televisie, telefoon en
zusteroproep zijn aanwezig.
Bij ingebruikname van de kamer ontvangt u een eigen sleutel voor de toegang tot het
appartement.
1.2 Wat neemt u mee
Wilt u gebruik maken van de zorgkamer dan hoeft u alleen persoonlijke
verzorgingsproducten en kleding mee te nemen en eventueel enkele persoonlijke
spulletjes (bijv. foto’s waar u aan gehecht bent).
Daarnaast is het belangrijk dat u meeneemt:
 een geldig legitimatiebewijs
 medicatie die u gebruikt
 een zorgoverdracht vanuit uw huidige zorgverlener en/of persoonlijk zorgdossier
indien van toepassing.
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1.3 Wie verleent er zorg
De zorg die u nodig heeft, zal verleend worden door het team van afdeling Waalhof. Dit
is een somatische zorgafdeling van Wittenbergzorg met deskundige medewerkers. Ook
is er nachtzorg aanwezig.
Bij aankomst zal er een intakegesprek plaatsvinden door een
verzorgende/verpleegkundige. De gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een
zorgdossier wat in uw beheer is. Met elkaar willen we zorgdragen voor een aangenaam
verblijf bij Wittenbergzorg.
Heeft u behandeling nodig dan werken wij hierin samen met Stichting Zorgcentra
Rivierenland uit Tiel. Denk hierbij aan een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog,
ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtiste of maatschappelijk werk(st)er.

2. Overige diensten waar u gebruik van kunt maken
2.1 Wasgoed
U kunt uw persoonlijke was laten verzorgen door uw familie of uitbesteden aan
Wittenbergzorg. Het laten verzorgen van de persoonlijke was door Wittenbergzorg kost €
20,- per week. U kunt dit aangeven tijdens het intakegesprek.
Wij zorgen dagelijks voor schone handdoeken en washandjes. Het beddengoed wordt
ook door ons verzorgd en regelmatig verschoond.
2.2 Eten en drinken
Als Wittenbergzorg hebben we ervoor gekozen de warme maaltijden standaard op te
nemen in de overeenkomst die we met u aangaan. In overleg met de zorgverlener kunt u
die op uw kamer ontvangen, maar u kunt de maaltijd tussen de middag ook in ons
restaurant de Gastenhof gebruiken.
U kunt hier ook een kopje koffie drinken in de ochtend of avond. We nodigen u van harte
uit ons restaurant te bezoeken.
Het is niet de bedoeling dat er op de zorgkamers zelf wordt gekookt.
Indien u liever zelf uw broodmaaltijden verzorgt dan is dat mogelijk. De kosten van de
broodmaaltijden zullen dan op het tarief in mindering worden gebracht. Dit betreft
€ 2,50 per dag.
2.3 Behandelaren
Als u van de zorgkamers gebruik maakt, behoudt u uw eigen huisarts, specialist en
behandelaren. Dit geldt voor zolang dit een goede zorg- en dienstverlening niet in de weg
staat. Voorbeeld: u woont zelf in Alkmaar en komt bij ons een periode logeren. Dan is het
aan te raden tijdelijk over te stappen naar een huisarts in de regio Haaften. Heeft u een
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indicatie voor zorg met behandeling dan wordt onze specialist ouderengeneeskunde
eindverantwoordelijk voor de geboden medische zorg (zie hiervoor ook punt 1.3).
2.4 Activiteiten binnen Wittenbergzorg
Wekelijks wordt er door de afdeling Welzijn van Wittenbergzorg een activiteitenkalender
opgesteld. U kunt daar ook aan deelnemen. Voor een aantal activiteiten wordt een
bijdrage gevraagd. We hebben dit geregeld via onze Welzijnspas. Vraag hiernaar bij de
verzorgende van de afdeling. De meeste activiteiten vinden plaats in het restaurant de
Gastenhof.

3. Wanneer komt u in aanmerking voor gebruik van de zorgkamer?
De zorgkamers kunnen gebruikt worden voor diverse vormen van zorg. Hieronder
benoemen we de belangrijkste vormen waarvoor onze zorgkamers beschikbaar zijn.
De maximale aaneengesloten opnameduur is 3 maanden. Het gaat dus nadrukkelijk om
een tijdelijk verblijf.
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met ons Zorg Advies Punt.
Bij alle soorten van zorgverlening wordt de verzorging, verpleging en begeleiding door
medewerkers van Wittenbergzorg geboden.
3.1 Logeren particulier
U woont zelfstandig, maar dat is tijdelijk even niet meer mogelijk omdat u bijvoorbeeld
extra zorg nodig hebt of omdat uw familielid/mantelzorger, die altijd voor u zorgt, een
weekje met vakantie gaat. Dan kan een kortdurend verblijf in de vorm van logeren
uitkomst bieden.
3.2 Kortdurend verblijf / Respijtzorg vanuit de WMO
Dit is een tijdelijke opname om uw partner, familielid of andere mantelzorger die altijd
voor u zorgt, even te ontlasten. Of omdat u na een ziekenhuisopname nog niet
voldoende in staat bent om weer naar uw eigen woning terug te keren.
Wij bieden u een goed verzorgd verblijf en uw mantelzorger kan met vakantie of even
iets anders doen.
3.3 Crisis- of spoedopname / Eerste lijnsverblijf
Als er een acute zorgvraag ontstaat, kunt u altijd contact opnemen met het Zorg Advies
Punt van Wittenbergzorg voor overleg. Ook kan het ziekenhuis waar u mogelijk verblijft
hierover contact opnemen met ons.
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3.4 Hoe wordt de zorg van de verschillende zorgvormen gefinancierd en welke
indicatie heeft u nodig

Begrippen:
WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning
ZvW=
ZorgverzekeringsWet
WLZ=
Wet op de Langdurige Zorg
VPT=
Volledig Pakket Thuis
MPT=
Modulair Pakket Thuis









Thuiszorg via de ZvW
Volledig pakket thuis (VPT) via de WLZ (max. 12 weken)
Modulair pakket thuis (MPT) via de WLZ (max. 12 weken)
Eerstelijnsverblijf via de WLZ (max. 12 weken)
Let op: u hoeft bij dit product geen huur te betalen!
Kort durende opname (WLZ en WMO)
Respijtzorg (vanuit de WMO)
PGB
Logeren (particulier)

Om voor thuiszorg in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Mogelijk heeft u
deze al anders moet u een indicatie aanvragen via de wijkverpleegkundige of
ziekenhuis.
Heeft u thuiszorg van een andere organisatie en komt u tijdelijk bij ons wonen, dan moet
de thuiszorgindicatie overgezet worden naar Wittenbergzorg. Dit moet u zelf overleggen
met uw huidige zorgorganisatie. Als u tijdelijk bij ons komt verblijven, betaalt u dus huur
voor uw verblijf inclusief een aantal zaken (zie bijlage met kosten) en uw thuiszorg wordt
verleend op basis van de indicatie die u reeds heeft.
Voor een opname vanuit het product Eerstelijnsverblijf hebt u een indicatie van het CIZ
nodig. Bij dit product hoeft u geen huur te betalen.
Bij de meeste zorgproducten betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK (Centraal
Administratie Kantoor) is verantwoordelijk voor de berekening en inning van de eigen
bijdrage. Dit gaat buiten Wittenbergzorg om.
Ook bestaat er de mogelijkheid om op basis van een PGB of particulier tijdelijk te komen
wonen. Op dit moment kunnen wij nog geen ziekenhuis vervangende zorg bieden. We
streven ernaar dit eind 2017 wel te gaan realiseren.
Zorg met beschermd wonen is niet mogelijk op de zorgkamers. Deze zorg verlenen wij in
De Wittenberg zelf. Ook hiervoor denken we graag met u mee.
Deze zorgvormen en financiering zoals hierboven omschreven, gelden voor het
jaar 2017.
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4. Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten, neemt u dan contact op met het
Zorg Advies Punt van Wittenbergzorg, 0418-594900 en vraag naar Elly Klop.
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag.
Zie voor algemene informatie onze website: www.wittenbergzorg.nl

Bijlage:
*Tarievenlijst
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TARIEVENLIJST 2017
Huur zorgkamers Oleander en Magnolia
Huur
Huur zorgkamer per nacht
KH 17 - Oleander
KH 17 - Magnolia

€ 40,00
€ 35,00

Bij een verblijf van een week of korter:
KH 17 - Oleander
KH 17 - Magnolia

€ 45,00
€ 40,00

Huur zorgkamers is INCLUSIEF :
Bad en bedlinnen
Zusteroproep
Energiekosten
Schoonmaak (1 keer per week)
TV / Wifi
Aanwezigheid nachtzorg in De Wittenberg
Meubels en stoffering
Keukenblok en toebehoren
Hoog laag bed en nachtkastje
Toilet
Gezamenlijk gebruik van badkamer
3 gangen dagmenu uit de Wittenberg
Aanvullende diensten:
Diverse services (prijzen per half uur)
Extra schoonmaak appartement (op verzoek)
Boodschappenservice
Technische dienst

€ 13,00
€ 15,00
€ 17,00

Telefoonaansluiting via Wittenbergzorg
Servicepakket/welzijnspas Wittenbergzorg

Tarieven volgens KPN
informatie wordt op aanvraag verstrekt

Waskosten persoonlijke was

€ 80,- per maand (€ 20,- per week)

Particuliere Zorg
Persoonlijke Verzorging **
Verpleging **
Individuele begeleiding **
Begeleiding groep basis per dagdeel
Begeleiding groep speciaal per dagdeel

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 41,00
€ 53,00

* Alle prijzen zijn inclusief BTW
** Tarieven PGB-zorg op aanvraag
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