
HERSTELZORG  
& KORTDUREND VERBLIJF

SPECIALIST VOOR KWETSBARE OUDEREN



Heeft u een ziekenhuisopname achter de rug en  

bent u nog niet sterk genoeg om thuis te herstellen? 

Woont u thuis en heeft u tijdelijk extra ondersteuning 

nodig, bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger even niet 

beschikbaar is? Dan kan herstelzorg of kortdurend 

verblijf in een verpleeghuis een goede oplossing zijn.

Zinzia Zorggroep biedt de mogelijk-

heid voor herstelzorg en kortdurend 

verblijf vanuit twee verpleeghuizen.  

In de verpleeghuizen Oranje Nassau’s 

Oord in Wageningen en De Lingehof 

in Bemmel zijn hiervoor plaatsen  

beschikbaar. Uw behandelend arts 

kan u snel en eenvoudig naar ons 

doorverwijzen. De herstelgerichte  

behandeling wordt geboden door 

een team van gekwalificeerde  

professionals, die werken vanuit  

een multidisciplinaire aanpak.  

. 

Waarom kortdurend verblijf?  

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis 

blijven wonen, zo nodig met onder-

steuning. Zinzia wil hierin een belang-

rijke bijdrage leveren door eerstelijns 

verblijf (kortdurende zorg in een  

zorginstelling) te bieden wanneer 

thuis wonen tijdelijk niet meer gaat. 

Onze zorg richt zich op een zo  

spoedig mogelijke terugkeer naar 

huis. Het kunnen nemen van eigen 

regie is essentieel om weer verant-

woord thuis verder te kunnen, met of 

zonder (professionele) ondersteuning.  

Bij opname wordt uw hulpvraag goed 

in kaart gebracht en wordt er vastge-

steld wat er nodig is om weer naar 

huis te kunnen. Ter bevordering van 

uw herstel zullen wij u activerend  

benaderen om initiatieven te nemen. 

Waar nodig wordt advies aan  

behandelaren gevraagd.  



Wanneer herstelzorg?  

Voor herstelzorg of kortdurend  

verblijf heeft u een zogenoemde  

eerstelijns verblijf indicatie nodig. 

Deze indicatie kan door de huisarts  

of medisch specialist worden afge -

geven in de volgende situaties:  

• Na een ziekenhuisopname of  

polibezoek 

• Vanuit thuis 

• Na een periode van geriatrische  

revalidatie 

 

Expertise van het team 

Bij het behandelend team zijn  

verschillende disciplines betrokken 

die nauw samenwerken. Naast de 

specialist ouderengeneeskunde zijn 

dit de verzorgende en verpleegkun-

digen. Op aanvraag van de specialist 

ouderengeneeskunde adviseren de 

maatschappelijk werkers, psychologen 

en paramedische professionals over uw 

herstel. Zinzia Zorggroep heeft jaren-

lange deskundigheid opgebouwd in de 

geriatrie en revalidatiezorg. Daarnaast 

zijn we vooruitstrevend op het gebied 

van bewegingstimulering en activiteiten-

begeleiding. 

  

Thuisfront 

Bij kortdurend verblijf is de samenwer-

king met mantelzorgers heel belangrijk. 

Wij maken samen met u goede af -

spraken over wat uw naasten kunnen  

blijven doen en welke ondersteuning 

wij bieden. We zoeken daarin een  

gezonde balans.  

 



Indicatie en aanmelding 

Uw behandelaar kan contact opnemen 

met ons klantbureau. Zij informeren u 

graag over de beschikbaarheid en 

helpen u verder. De verwijzer heeft 

zo nodig afstemming over de aan-

vraag met de specialist ouderen -

geneeskunde. Als u zelf vragen  

heeft kunt u uiteraard ook contact 

met ons opnemen. 

 

Ondersteuning thuis 

Voor een duurzaam herstel biedt  

Zinzia, na ontslag ondersteuning thuis 

door het ambulant geriatrische team, 

zo nodig aangevuld met dagbehan-

deling. In het ambulant geriatrisch 

team kunnen verschillende disciplines 

u ondersteunen, daardoor kunt u ook 

met complexe problematiek in uw 

eigen omgeving blijven wonen.  

Wij adviseren u graag over de zorg 

die het beste past bij uw situatie. 

 

Informatie en verwijzing  

Wilt u meer informatie over de  

herstelzorg of het kortdurend verblijf 

bij Zinzia? Neem dan contact op met 

het klantbureau. 
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ZINZIA ZORGGROEP 

KORTENBURG 4 

6704 AV WAGENINGEN 

088 311 42 00

Zinzia Zorggroep 

t.a.v. klantbureau 

Kortenburg 4 

6704 AV Wageningen 

 

088 311 42 00 

klantbureau@zinzia.nl 


