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Eerstelijns verblijf bij Patyna

Samen actief werken aan uw herstel

Volg ons op
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Welkom op de revalidatieafdeling van Patyna!

tijdens uw verblijf aan inzet van zorgmedewerkers en eventuele behandelaren.
Behandelaren kunnen worden ingezet voor het geven van tips en adviezen.
Gedurende de hele dag zijn er momenten die we beschouwen als oefenmomenten, zoals het in en uit bed komen, zelf eten en drinken pakken en
zelfstandig naar het toilet gaan. Op de afdeling is een huiskamer waar

Tijdens uw verblijf werken we samen met u aan uw herstel

gezamenlijk de maaltijden worden genuttigd. Als het haalbaar is, vragen wij

zodat u weer terug kunt keren naar huis. Door middel van deze

in eerste instantie niet lukken, dan helpen wij u hierbij. Op een later moment

folder informeren wij u over uw eerstelijnsverblijf op de

u daar zelfstandig naartoe te gaan. Ook voor de koffiemomenten. Mocht dit
bekijken we opnieuw of het u alsnog zelfstandig lukt. Binnen uw mogelijkheden proberen we u alles zoveel mogelijk zelf te laten doen, als

revalidatieafdeling.

voorbereiding op terugkeer naar huis.

Wat houdt tijdelijk verblijven op een eerstelijnsverblijf indicatie in?

Medicatie

Soms kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid tijdelijk niet in hun eigen

Medicijnen en verbandmiddelen, die niet worden vergoed door uw zorg-

omgeving wonen. Er is geen ziekenhuiszorg nodig, maar er is wel vraag naar

verzekeraar, zullen bij u in rekening worden gebracht. Dit is in principe gelijk

zorg die 24 uur per dag geleverd kan worden. Dit noemen we eerstelijnsverblijf.

aan hoe het thuis ook zou zijn.

Het verblijf wordt gezien als een herstelperiode. In deze herstelperiode werken
we samen met u aan doelen, die het terugkeren naar huis mogelijk maken.

Wat mag u verwachten tijdens het verblijf?

Wanneer ben ik klaar om naar huis te gaan?
Uw verblijf is te allen tijde gericht op terugkeer naar uw eigen woonomgeving.
Om veilig terug te kunnen keren naar huis kan er thuiszorg worden ingezet.

Uw verblijf is met name gericht op herstellen van mogelijke problemen op het

Dit wordt, indien dit nodig is, geregeld door de zorgkundige of verpleegkundige

gebied van zelfzorg. Hierbij kunt u denken aan wondzorg, zelfstandig naar het

van de afdeling. Wanneer u zich weer veilig kunt redden, eventueel met hulp van

toilet gaan of het innemen van medicatie. Mogelijk spelen er bij u andere pro-

de thuiszorg, dan kunt u terug naar uw eigen woonomgeving.

blemen waardoor u niet in uw eigen omgeving kunt verblijven. Deze problemen
zullen met u worden doorgenomen in de eerste week van uw verblijf.

Wij hopen u langs deze weg zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd over uw
eerstelijnsverblijf indicatie bij Patyna. Mocht u vragen aan ons hebben, stel ze gerust.

De duur van uw verblijf is afhankelijk van uw problemen en herstelmogelijkheden.
Er wordt met u besproken wat u nodig heeft om weer veilig thuis te kunnen

Wij wensen u een goed herstel

wonen. De specialist ouderengeneeskunde (de arts) bekijkt wat er nodig is

en een prettig verblijf bij ons toe!

Het revalidatieteam
van Patyna

