Zorgbemiddeling
voor zorg na opname in het
ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis proberen we voor u zo kort en aangenaam
mogelijk te maken. Medewerkers van Zorgbemiddeling CuraMare zijn goed
op de hoogte van de mogelijkheden in de regio. Zij regelen samen met u
en/of uw naasten de zorg die u nodig heeft na een ziekenhuis opname.

Wat regelt de zorgbemiddeling voor u?
Als blijkt dat u na ziekenhuisopname zorg nodig heeft, schakelt de
afdelingsverpleegkundige Zorgbemiddeling CuraMare in. Zij kunnen het volgende
voor u doen:
 contact opnemen met de thuiszorginstelling over de zorginzet;
 aanvragen voor revalidatie in een zorginstelling;
 adviseren en bemiddelen bij tijdelijke plaatsing in verpleeg- en/of
verzorgingshuis;
 aanvragen van hulpmiddelen voor de thuissituatie;
 aanvragen van een zorgindicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
 aanvragen van verpleging thuis bij uw zorgverzekering (bijvoorbeeld injecteren,
infuuspomp).
Heeft u zorg na ontslag nodig, dan zorgt de afdelingsverpleegkundige voor een
verpleegkundige overdracht. U krijgt deze mee om aan de eventueel andere
zorginstelling te geven. Uw huisarts wordt door de specialist op de hoogte
gebracht.
Zorgbemiddeling: direct bij opname regelen
Bij een ziekenhuisopname of een poliklinisch bezoek kunt u zelf aangeven of u na
verblijf in het ziekenhuis hulp nodig heeft. Het is handig om dit alvast vóór de
opname te bespreken. Dit is uiteraard bij een spoedopname niet mogelijk. Dan
bespreekt de verpleegkundige zo snel mogelijk na de opnamedag de zorg met u.
Allereerst bekijkt u samen met de verpleegkundige of familie en vrienden de
gewenste zorg kunnen bieden. Lukt dit niet of niet volledig, dan schakelt zij
Zorgbemiddeling CuraMare in.
Hulp via de gemeente
Voor hulp in de huishouding heeft u een indicatie nodig van de gemeente. U kunt
hiervoor terecht bij uw eigen gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u
bericht van de organisatie die u heeft gekozen.
Voor voorzieningen zoals dagbesteding, alarmering, vervoer, maaltijden aan huis
en vrijwilligerszorg kunt u terecht bij het WMO-loket van uw eigen gemeente, of
Stichting Welzijn Ouderen in uw woonplaats.
1

Thuiszorg
Voor thuiszorg is geen indicatie van het CIZ nodig, de wijkverpleegkundige in uw
wijk, dorp of buurt bepaalt in overleg met u welke zorg nodig is. Een verzorgende
of verpleegkundige komt bij u thuis om u te verzorgen of om medisch-technische
handelingen te doen. Bijvoorbeeld:
 Hulp bij dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden;
 Wondbehandeling;
 Toedienen van medicijnen;
 Aanbrengen van een infuus;
 Geven van sondevoeding.
Zorginstelling
Soms bent u nog niet voldoende hersteld, of kunnen uw naasten u niet thuis
verzorgen. Zorgbemiddeling CuraMare vraagt dan een indicatie voor kortdurende
herstelopname aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zorgbemiddeling
CuraMare heeft zicht op de mogelijkheden en probeert u te plaatsen in de
instelling van uw voorkeur. Lukt dit niet, dan zoekt zorgbemiddeling naar een
andere passende plek waar u kunt herstellen
Voor langdurige zorg in een zorginstelling kan Zorgbemiddeling CuraMare een
indicatie aanvragen bij het CIZ. Krijgt u deze CIZ-indicatie toegewezen, dan kunt u
worden opgenomen in het huis van uw keuze. Is daar geen plaats dan zoeken we
in overleg met u naar een passende andere plek. Dit is op grond van de Wet
Langdurige Zorg (WLZ).
Heeft u geen indicatie, dan kunt u zorg particulier inkopen. Zorgbemiddeling
CuraMare kan u hierbij adviseren.
Voor sommige revalidatieprogramma’s bent u aangewezen op een instelling die u
een revalidatieprogramma biedt. De afdeling Zorgbemiddeling kan u hier meer
informatie over geven.

Hulpmiddelen
Voor loophulpmiddelen zoals krukken of een looprek kunt u terecht bij het
Patiënten Service Bureau. U vindt het PSB bij de polikliniekingang op de begane
grond in Het van Weel Bethesda ziekenhuis. Voor andere hulpmiddelen kunt u
terecht bij een plaatselijk thuiszorg-uitleenpunt. Zie voor meer informatie en de
adressen www.vandermarkzorghulpmiddelen.nl
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Kosten
Aan de hulp van de transferverpleging zijn voor u geen kosten verbonden. Voor
de eventuele zorg die zij aanvragen wel. Voor thuiszorg en zorg in een
woonzorgcentrum betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage
is afhankelijk van uw inkomen, eigen vermogen, huishouden en indicatie. Het
Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog de eigen bijdrage in uw
geval is. Voor vragen kunt u bellen met het CAK op tel. 0800-1925. U kunt ook
www.hetcak.nl raadplegen.
De revalidatie in een zorginstelling of aanvullende behandelingen zoals
fysiotherapie vallen onder de zorgverzekering. De eigen bijdrage is afhankelijk
van uw verzekeringspakket.

Meer informatie
De volgende websites kunnen u algemene informatie geven over zaken rondom
(na-)zorg na uw ziekenhuisopname:
www.ciz.nl
www.hetcak.nl
www.regelhulp.nl
www.zorgkaartnederland.nl
www.mezzo.nl
www.dezorgverandertmee.nl
www.dezorgnota.nl

Vragen?
Zorgbemiddeling CuraMare is op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 16.30 uur,
T:
0187 60 73 70.
E:
zorgbemiddeling@curamare.nl
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