Niet terug naar huis na opname in CWZ
Opname in een verpleeghuis

U bent opgenomen op een verpleegafdeling in CWZ. Uw arts heeft vastgesteld dat u geen
medische zorg meer nodig heeft. U kunt (nog) niet naar huis en wordt opgenomen in een
andere zorginstelling. Deze folder geeft u informatie over wat uw arts en uw
verpleegkundige met u hebben besproken. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Waarom opname in een andere zorginstelling?
Uw behandelend arts heeft met u besproken dat medische behandeling in het ziekenhuis niet
meer nodig is. Door uw beperkingen en/of gezondheidsproblemen heeft u nog wel
behandeling, verpleging en/of verzorging nodig. Deze zorg kan thuis niet worden geboden.
Hierdoor is een tijdelijke of blijvende opname in een andere zorginstelling nodig.

Hoe wordt een opname in een andere zorginstelling geregeld?
Wanneer u (tijdelijk) in een verpleeghuis moet worden opgenomen, regelt de
transferverpleegkundig, in overleg met u, een aanvraag voor verblijf in een zorginstelling.

1. Onder kortdurende opname valt:
 Eerste Lijns Verblijf (ELV), laag complex.
 Eerste Lijns Verblijf (ELV), hoog complex.
 Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).
Het doel van kortdurende opname is dat u daarna weer zelfstandig thuis kunt wonen.
De zorgverzekering vergoedt deze zorg. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.
Passende plek
We zoeken een passende plek voor u, bij voorkeur in de regio. Als er in de regio geen
mogelijkheden zijn, kan het zijn dat u een passende plek krijgt buiten de regio.
Uiteraard wordt daar ook goede zorg geleverd. Wij zoeken naar een passende plek binnen de
grenzen van onze mogelijkheden. Het kan gebeuren dat een passende plek niet voldoet aan
uw wensen. Wij zijn helaas afhankelijk van het aanbod van externe zorgverleners.
Passende plek afwijzen
Wijst u of uw familie/naasten de aangeboden passende plek af, dan kunnen wij de
verantwoordelijkheid voor de zorg van/voor u niet langer op ons nemen. In dat geval zult u of
uw familie/naasten zelf voor een passende oplossing moeten zorgen. Belangrijk is dat die
passende oplossing in elk geval vóór de gestelde ontslagdatum geregeld is. Uw behandelend
arts stelt de ontslagdatum vast.
Verandering van indicatie
Als u moet wachten op een opname kan de indicatie veranderen. Dit is afhankelijk van uw
gezondheidssituatie.
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2. Onder de wet langdurige zorg (WLZ) valt de indicatie:





ZZP 4
ZZP 5 met of zonder BOPZ
ZZP 6
ZZP 9b met of zonder BOPZ

De transferverpleegkundige vraagt de verblijfsindicatie aan bij het CIZ (www.ciz.nl). Het is
mogelijk dat het CIZ bij u langs komt voor een gesprek. Datum en tijd wordt door het CIZ
doorgegeven aan de afdeling. Van de afdelingsverpleegkundige krijgt u te horen wanneer dit
gesprek zal plaatsvinden. Het CIZ heeft maximaal 2 werkdagen nodig om de indicatie te
stellen. Bij het afgeven van de indicatie wordt deze gekoppeld aan het huis van uw voorkeur.
Wat is een overbruggingsplek en waarom wordt er gebruik van gemaakt?
Als er in het huis van uw voorkeur op korte termijn geen plek is, wordt er een
overbruggingsplek voor u gezocht. Bij een indicatie in het kader van de Wet langdurige Zorg
geldt een eigen bijdrage die bepaald wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK,
www.hetcak.nl). Dit houdt in dat deze eigen bijdrage ook al betaald moet worden tijdens het
verblijf in het ziekenhuis. Dit betekent voor u dat vanaf dat moment de inkomensafhankelijke
eigen bijdrage voor WLZ verpleeghuiszorg in rekening wordt gebracht door het CAK. De eigen
bijdrage geldt alleen wanneer u in een verpleeghuisbed staat geregistreerd. Als u toch weer
medisch behandeld wordt, vervalt de registratie in een verpleeghuisbed en daarmee ook de
eigen bijdrage.
Achtergrond van dit beleid:
1. Het is niet wenselijk om een patiënt die zonder medische noodzaak in het ziekenhuis
verblijft en dus ontslagen kan worden, langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis te laten
verblijven. De zorg in een ziekenhuis is van totaal andere aard dan in een andere
zorginstelling. Te denken valt aan het bieden van dagstructuur, een andere sfeer,
woonomgeving, andere activiteiten, revalidatie, etc. Daarnaast bestaat het risico van
infectie bij een toch kwetsbare patiëntencategorie.
2. De noodzaak om patiënten die op de wachtlijst van CWZ staan te kunnen opnemen en de
noodzakelijke beschikbare capaciteit voor spoedopnames te kunnen gebruiken.
3. Een onnodig verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt kosten die niet verantwoord zijn.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de
verpleegkundige van de afdeling of aan de transferverpleegkundige. Veel kunt u nalezen op:
www.cwz.nl/transferpunt
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Transferpunt zorg CWZ
Telefoon (024) 365 72 44 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)
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Website: www.cwz.nl/transferpuntzorg

