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Kortdurende Zorg binnen de Koperhorst (logement)
De Koperhorst biedt 14 riante 2 -kamerappartementen aan voor ouderen die een
tijdelijk verblijf zoeken in een huiselijke en sfeervolle omgeving, waar
verschillende voorzieningen aanwezig zijn. De zorg en hulpverlening vindt plaats
vanuit de visie van de Koperhorst. Medewerkers zijn op bezoek bij onze gasten.
Zij werken cliëntgericht, hebben vakkennis en ervaring, en leveren de benodigde
zorg, waarbij eigen keuzes van de gast leidend zijn.
Na een ziekenhuisopname
U bent nog niet voldoende hersteld en heeft zorg nodig? Dan kan de
transferverpleegkundige in het ziekenhuis een indicatie afgeven. Bij ons kunt u
voor een Eerstelijns verblijf (ELV) Laag-complex terecht.
Respijtzorg
Wanneer een huisarts of sociaal wijkteam besluit dat een cliënt voor korte tijd
moet worden opgenomen om de mantelzorger te ontlasten dan kan het sociaal
wijkteam een indicatie afgeven voor respijtzorg. Deze wordt via de gemeente
vergoed en wordt toegekend op basis van de casusbeschrijving van het sociaal
wijkteam. Ook het coördinatiepunt Eemland in het Meander Medisch Centrum
kan deze indicatie afgeven. Respijtzorg kan ook worden ingezet i.v.m. vakantie
van de mantelzorger.
Het is de taak van gemeenten om te controleren of mantelzorgers voldoende
ondersteuning krijgen. In de praktijk zal een wijkverpleegkundige nagaan in
hoeverre een mantelzorger de zorgtaak aankan. Op het moment dat de druk op
een mantelzorger te groot dreigt te worden, kan de gemeente respijtzorg vanuit
de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aanbieden. Dit kan
aaneengesloten of periodiek ingevuld worden. Met een maximum van 36 dagen
per jaar.
Een respijtindicatie vergoed verblijf, eten en drinken. Is er zorg nodig dan zal dit
via een wijkverpleegkundige indicatie geleverd worden.
Via Huisarts
Als uw huisarts vindt dat door een acute zorgvraag u een tijdelijke en bovenal
veilige omgeving nodig heeft, dan kan hij/zij een ELV(Eerstelijns
Verblijf)aanvragen. De huisarts meldt zich bij het coördinatiepunt
Eemland(MMC). Zij stellen daar vast wat de meest gewenste plaats voor de
cliënt kan zijn (dat kan ook thuiszorg zijn) en zij regelen een plek.
Aanmelding en triage: coördinatiepunt kortdurend verblijf
Voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek is triage noodzakelijk.
Een zorgvuldige triage, die voorkomt dat cliënten meermalen moeten verhuizen,
zal in de regel binnen 24 uur kunnen plaats vinden maar vergt in complexe
gevallen meer tijd. Een uitloop met nogmaals 24 uur is dan mogelijk. Bij de
triage zal ook meteen oog zijn voor de juiste doorstroom na de tijdelijke
opname.
Het coördinatiepunt Eemland heeft ten alle tijden overzicht over de beschikbare
plaatsen via Verwijshulp. Na aanmelding bij het bureau door een huisarts of
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specialist stelt het coördinatiepunt een indicatie en zoekt een juiste plek voor
kortdurend verblijf.
De medewerkers van het coördinatiepunt kunnen ruggenspraak houden met
specialist ouderengeneeskunde, geriater en/of verpleegkundig zorgadviseur als
er vragen zijn over de indicatie en de juiste plek.
Het coördinatiepunt is 24/7bereikbaar.
Kosten voor tijdelijke verblijf.
De kosten voor de zorg worden, afhankelijk van uw indicatie, vergoed via de
Zorgverzekering, WLZ of WMO. Afhankelijk van uw indicatie betaalt u wel een
eigen bijdrage aan het CAK.
product
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U heeft geen indicatie:
Als er plaats is dan kunt u ook op particuliere basis verblijven
 Voor het verblijf betaalt u dan een vast bedrag per dag.
Wilt u dat wij ook uw maaltijden verzorgen dan betaalt u daar een vast
bedrag per dag voor.
U kunt er ook voor kiezen om zelf voor uw broodmaaltijden te zorgen en in
het restaurant van de Koperhorst dagelijks een warme maaltijd te
gebruiken.
 Wij sturen u een rekening voor alle kosten die u maakt. U kunt proberen of
uw verzekeraar deze vergoedt.
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