
KORTDUREND
VERBLIJF & HERSTEL

Expertise van het team
Bij het behandelend team zijn ver-

schillende disciplines betrokken, die

nauw samenwerken. Naast de speci-

alist ouderengeneeskunde zijn dit

bijvoorbeeld verpleegkundigen,

maatschappelijk werker, psycholoog

en paramedische professionals. 

Zinzia Zorggroep heeft jarenlange

deskundigheid in geriatrie en revali-

datiezorg opgebouwd. Daarnaast zijn

we vooruitstrevend op het gebied

van bewegingsstimulatie en activi-

teitenbegeleiding. Deelname aan

verschillende activiteiten kan het

tijdelijke verblijf aangenamer maken.

Thuisfront
Bij kortdurend verblijf is de samen-

werking met mantelzorgers heel 

belangrijk. Wij maken altijd goede 

afspraken met het thuisfront. Daarbij

kijken we eerst wat de cliënt met 

zijn naasten zelf kan doen. We 

zoeken daarin samen naar een 

gezonde balans.

Werkwijze
Om uw cliënt aan te melden kunt

u contact opnemen met ons Klant-

bureau. Zij informeren u graag over

de beschikbaarheid en helpen u 

verder. Bij de afstemming van de

aanvraag heeft u contact met de

specialist ouderengeneeskunde, die

uw vaste aanspreekpunt blijft. Samen

spreekt u de situatie door. De specia-

list ouderengeneeskunde houdt u

vervolgens ook op de hoogte van 

de ontwikkelingen.

Informatie en verwijzing 
Wilt u meer informatie over de 

tijdelijke verblijfsmogelijkheid bij 

onze verpleeghuizen, of wilt u een

cliënt doorverwijzen? 

Neem dan contact op met

het Klantbureau:

VOOR EEN LEVEN MET KLEUR

ORANJE NASSAU’S OORD DE LINGEHOF DE RIJNHOF RUMAH KITA
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ZINZIA ZORGGROEP

KORTENBURG 4

6704 AV WAGENINGEN

0317 - 364 240

Zinzia Zorggroep

t.a.v. Klantbureau

Kortenburg 4

6704 AV Wageningen

Tel: 0317 - 364 240

Fax: 0317 - 364 297

E-mail: klantbureau@zinzia.nl
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Het aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie

neemt toe. Dat stelt huisartsen, ziekenhuizen en

andere zorgaanbieders voor een belangrijke

opgave. Bijvoorbeeld om passende kortdurende

herstelzorg te bieden na terugkeer uit het zieken-

huis, of te ondersteunen bij een dringende

herstelvraag voor een thuiswonende cliënt met

een kortdurende herstelzorgbehoefte.

Zinzia Zorggroep biedt kwetsbare

ouderen vanuit drie verpleeghuizen

de mogelijkheid tot kortdurend ver-

blijf en herstel. In de verpleeghuizen

Oranje Nassau’s Oord in Wagenin-

gen, De Rijnhof in Renkum en De

Lingehof in Bemmel zijn hiervoor

plaatsen beschikbaar. Als huisarts of

ziekenhuis kunt u uw cliënten snel en

eenvoudig naar ons doorverwijzen.

Cliënten die voor Oranje Nassau’s

Oord kiezen verblijven op de afdeling

voor somatiek of Emmaplein I, waar

de kortdurende herstelzorg gecon-

centreerd is. De andere locaties

bieden ook kortdurende verblijfplaat-

sen, verspreid over het gebouw. Uw

cliënt beschikt altijd over een eigen

kamer met douchefaciliteit. De her-

stelgerichte behandeling wordt gebo-

den door een team van gekwalifi-

ceerde professionals, dat werkt van-

uit een integrale en multidisciplinaire

aanpak. De behoefte van de cliënt en

diens mogelijkheden tot participatie

staan centraal. Zo kan iedereen zo

veel mogelijk zijn eigen leven leiden.

te kwetsbaar is om naar huis te gaan.

Dat kan zijn bij herstel van een opera-

tie of wanneer er nog andere proble-

men spelen dan waarvoor de cliënt

is behandeld. Ook cliënten die geen

indicatie hebben voor medisch-spe-

cialistische zorg in een ziekenhuis of

specialistische GGZ-zorg, kunnen

kiezen voor tijdelijk verblijf.

Wanneer kunt u ons
inschakelen? 
• Na een ziekenhuisopname. Bij

deze cliëntgroep heeft medisch-

specialistische diagnostiek/inter-

ventie plaatsgevonden. 

• Bij eerstelijns verblijf, waarbij geen

sprake is van een indicatie voor

medisch-specialistische zorg (inter-

ventie ziekenhuis) of specialistische

GGZ-zorg.*

Waarom kortdurend verblijf? 
Kortdurend verblijf is gericht op her-

stel en terugkeer naar de thuissitua-

tie. De behoefte aan kortdurend

verblijf kan door verschillende situa-

ties ontstaan. Bijvoorbeeld na een

ziekenhuisopname, als een cliënt nog

• Voor cliënten met kortdurende her-

stelzorgbehoefte in het verpleeghuis. 

• Voor thuiswonende cliënten met 

een kortdurende herstelzorgbe-

hoefte zonder revalidatiedoelstel-

ling en zonder voorafgaande zieken-

huisopname.*

• Voor thuiswonende cliënten bij wie

zich een crisissituatie voordoet.*

• Voor de doelgroep DBC GRZ met

cognitieve problematiek.

* In deze gevallen bent u betrokken

bij de herstelbehandeling, omdat u de

huisarts bent. In de andere gevallen

stemt ons team van professionals de

ondersteuning af. De specialist oude-

rengeneeskunde maakt deel uit van

het behandelend team en informeert u

over de voortgang van de behandeling.

Graag brengen wij in deze context

ook het Ambulant Geriatrisch Team

onder uw aandacht dat voor onder-

steuning in de thuissituatie een

optie is. Dit team van professionals

biedt multidisciplinair geriatrisch

specialisme om de eerste lijn in

complexe situaties te ondersteu-

nen en daarmee te ontlasten. 
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