Zorg nodig na
ziekenhuisbezoek?

Na ontslag uit het ziekenhuis kan het zijn dat u nog zorg nodig heeft.
Deze zorg kan bestaan uit:
• wijkverpleging
• hulpmiddelen
• persoonsalarmering
• huishoudelijke hulp
• maaltijdvoorziening
• (tijdelijke) opname in andere zorginstelling
Uw behandelend arts of de verpleegkundige heeft met u besproken
dat u na uw ziekenhuisopname zorg nodig heeft.
Persoonsalarmering, huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening en
hulpmiddelen worden door de patiënt en/of familie geregeld.
Het Transferpunt regelt de wijkverpleging, (tijdelijke) opnameplaats
in een andere zorginstelling en zo nodig de hulpmiddelen. In deze
folder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Wie zijn wij?
Het Transferpunt maakt deel uit van het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis. Het Transferpunt regelt zonodig zorg voor na uw
opname. Om dat goed te kunnen doen hebben wij contact met de
verpleegkundigen en artsen van uw afdeling
Hoe verloopt een aanvraag voor zorg?
Gesprek afdelingsverpleegkundige
De behandelend arts en/of de verpleegkundige bespreekt met u of
u na uw ziekenhuisopname tijdelijk of blijvend (meer) zorg nodig
heeft. Hij of zij schakelt het Transferpunt in.
Het Transferpunt
We lezen uw dossier en overleggen met uw arts, verpleegkundigen
en zonodig met andere hulpverleners. Wij bespreken met u en
(zonodig) uw familie welke zorg voor u het beste is.
Het Transferpunt stuurt de aanvraag naar de betreffende instantie
die beslist over de zorg waar u recht op hebt.
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• Bij een aanvraag voor thuiszorg (bijvoorbeeld zorg of uitleen)
hoort u van de verpleegkundige of transferverpleegkundige
welke hulp wij gaan regelen, welke thuiszorgorganisatie de hulp
gaat geven en wanneer de hulp van start gaat. U kijkt in de polis
van uw zorgverzekering met welke thuiszorgorganisatie uw
zorgverzekering een contract heeft afgesloten. De thuiszorgorganisatie regelt de indicatie voor de zorg in de thuissituatie.
• Bij een aanvraag voor verblijf in een andere zorginstelling (zoals
verpleeghuis, verzorgingshuis of hospice) nemen wij contact met
u op voor een gesprek, (zonodig) met uw familie erbij. U kunt
dan huizen van uw voorkeur opgeven. We doen ons best om u
daar te plaatsen. Als er geen plaats is, kan het zijn dat u ter
overbrugging eerst naar een andere instelling gaat.

Brief
Als u een indicatie WLZ (Wet langdurige zorg) toegewezen krijgt van
het CIZ, ontvangt u op uw huisadres een brief waarin u kunt nalezen
welke indicatie u gekregen heeft. De zorg is of wordt door Het
Transferpunt geregeld.
Kosten
Voor sommige hulp moet u een eigen bijdrage betalen of wordt het
eigen risico van uw zorgverzekering aangesproken.
• Valt de hulp onder de zorgverzekering? Dan is het afhankelijk van
welk soort zorg u krijgt of uw eigen risico wordt aangesproken.
• Valt de hulp onder de WLZ (Wet langdurige zorg) of de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)? Dan betaalt u een
eigen bijdrage. Dit hangt af van uw leeftijd, inkomen, vermogen
en het aantal personen in uw huishouden.
• Bent u medisch uitbehandeld en wacht u in het ziekenhuis op
opname in het verpleeghuis (verblijf valt onder de WLZ)? Dan is
CWZ verplicht u te registreren als opname in een zogenaamd
verpleeghuisbed. Dit betekent voor u dat vanaf dat moment de
inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor WLZ verpleeghuiszorg
in rekening wordt gebracht door het Centraal Administratie
Kantoor (CAK). 							
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CWZ brengt u schriftelijk op de hoogte van de datum wanneer
dit in gaat en stuurt u ook de informatiefolder van het CAK over
de eigen bijdrage. 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.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, stelt u deze dan
gerust aan de verpleegkundige van de afdeling of aan de
transferverpleegkundige. Veel kunt u nalezen op:
www.cwz.nl/transferpunt

Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Transferpunt zorg CWZ
Telefoon (024) 365 72 44 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)
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Website: www.cwz.nl/transferpuntzorg

