Kortdurend verblijf

Betrokkenheid Originaliteit Zorgzaamheid
Daadkracht Plezier

Zorgcentrum Pennemes
In het hart van Zaanstad ligt Pennemes. Sinds 1677 is onze missie
het verlenen van zorg aan hulpbehoevenden in de Zaanstreek. Dat
doen wij door het leveren van dagbesteding, verzorging, verpleging
en thuiszorg.

Kortdurend verblijf
Pennemes beschikt over 7 appartementen voor kortdurende
opname (KDO). Deze appartementen zijn gehuisvest op de begane
grond en zijn open toegankelijk, daarom kunnen wij daar alleen
laagcomplexe zorg aanbieden.
Bij kortdurend verblijf woont u enkele dagen of weken (maximaal
6 weken met de mogelijkheid van eenmaal een verlenging met
maximaal 6 weken) in een woonlocatie, met de intentie daarna
weer terug naar huis te gaan.
Voor een opname in een appartement voor kortdurend verblijf is
een indicatie nodig van de huisarts of specialist.
Voor wie is het bedoeld?
Tijdelijk verblijf is bedoeld voor mensen die zorg en verpleging
nodig hebben in een woonlocatie. Een kortdurende indicatie voor
herstelzorg / eerstelijns verblijf (ELV) krijgt u via uw huisarts of
behandelend arts.
Het sociaal wijkteam indiceert als er respijtzorg aangevraagd
moet worden. Respijtzorg valt onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Uw huisarts blijft betrokken bij de zorg.
Gedurende uw verblijf overleggen wij met u wanneer u weer terug
kunt naar uw eigen huis. Wij bekijken samen met u wat daarvoor
nodig is en zullen u ondersteunen om deze zorg zo goed mogelijk
te organiseren. U kunt gebruikmaken van kortdurend verblijf als:
• u door omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kunt
krijgen;

• uw partner, uw familie of anderen (mantelzorgers) tijdelijk niet
of onvoldoende voor u kunnen zorgen (respijtzorg);
• u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen,
bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte;
• u moet aansterken na een ziekenhuisopname;
• herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is.

De kosten
Met een passende indicatie voor kortdurend verblijf vergoedt
de zorgverzekering alle kosten vanuit de basisverzekering. U
betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening
gebracht.
Wat kan Pennemes voor u betekenen?
Het team van Pennemes staat klaar om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken. Zo kunt u gebruik maken van alle aanwezige
voorzieningen, zoals het winkeltje, de kapper of pedicure.
We bieden ook specialistische zorg (zoals stoma- of
wondverzorging) als dat nodig is.
Ons KDO-arrangement
Het KDO-arrangement bestaat uit de volgende onderdelen :
• persoonlijke aandacht, gezelligheid en een veilige en gastvrije,
kleinschalige omgeving;
• professionele laagcomplexe
zorg;
• mooie kamer met diverse
faciliteiten;
• ontbijt, lunch en diner;
• koffie en thee;
• mogelijkheid tot deelname aan
al onze activiteiten.
Logeermogelijkheden voor mantelzorgers
Op het KDO-appartement kan in overleg een
extra logeerbed worden geplaatst.

Innovatief Pennemes
Pennemes heeft een aantal innovatieve projecten opgestart samen
met milieu- en natuurorganisaties en academische partners.
De projecten dragen bij aan het welbevinden van cliënten en
medewerkers en aan de lokale leefomgeving. Doel is dat de
traditionele inrichting van het zorgproces omslaat naar het nieuwe
denken. Daarin is de zorg als product nog steeds belangrijk maar
het gaat ook om de behoefte van de cliënt en die kan op een
geheel ander terrein liggen.
Pennemes hecht veel waarde aan een gezonde leefomgeving,
waarbij gedacht moet worden aan schone lucht, genoeg licht,
planten, dieren en ruimte voor welzijn.
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