
 

Kortdurend verblijf 
Er kunnen momenten zijn dat zelfstandig wonen tijdelijk even niet meer lukt. Dan kan een 
kortdurende opname in Rosengaerde een “kortdurende” oplossing zijn.  
Er zijn diverse varianten van kortdurend verblijf:  
1. in kader van de Wet langdurige zorg 
2. in kader van de Wmo ( gemeente) 
3. in kader van de Zvw ELV (Eerste Lijns Verblijf).  
 
Uitgangspunt bij Kortdurend Verblijf 
Kortdurend verblijf is eindig en is steeds gericht om cliënten weer naar hun eigen omgeving terug te 
laten keren.  
 
Criteria 
1. Kortdurend ELV ( cliënten beschikken niet over een ZP indicatie) 
Bij het vaststellen van kortdurend eerstelijns verblijf voor u als cliënt maakt de huisarts, evt. in 
samenspraak met de transferverpleegkundige van het ziekenhuis, de wijkverpleegkundige en/of 
specialist ouderengeneeskunde verschillende afwegingen.  
Het is bij eerstelijns verblijf bepalend dat het gaat om medisch noodzakelijk verblijf in verband met 
geneeskundige zorg  gepaard gaande met verzorging, verpleging of paramedische zorg. 
 
Procedure bij ELV: 
Een aanvraag voor eerstelijns verblijf verloopt via de huisarts. De huisarts regelt of geeft opdracht 
aan een praktijkondersteuner/ wijkverpleegkundige  de aanvraag te regelen bij Rosengaerde of 
andere voorkeursaanbieder van cliënt.   
 
Geldigheidsduur indicatie ELV 
De indicatie van de huisarts of medisch specialist voor ELV is ten hoogste drie maanden.  
Bij een indicatie in verband met palliatieve zorg is geldigheidsduur ten hoogste drie jaar. Soms 
heeft u langer eerstelijns verblijf nodig. Dan moet een nieuwe indicatie bij de huisarts worden 
aangevraagd. Daarna kan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst worden verlengd voor de duur 
van de nieuwe indicatie. 
 
2. Kortdurend verblijf voor cliënten die al beschikken over een zorgprofiel indicatie 
Indien u tijdelijk zorg en toezicht nodig heeft én over een Zorgprofiel indicatie 4 t/m 8 en Zorgprofiel 
10 beschikt,  kan worden gebruik gemaakt van kortdurend verblijf in Rosengaerde.   
Met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunt u ervoor kiezen om thuis 
te blijven wonen. Als u dan toch kortdurend verblijf ergens anders nodig heeft, is dat logeeropvang. 
U heeft per kalenderjaar aanspraak op ten hoogste 156 etmalen logeeropvang . Wanneer een 
indicatiebesluit niet een heel kalenderjaar geldig is, wordt het maximum aantal logeeropvang dagen 
waarop u aanspraak heeft bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar 
geldt met drie te vermenigvuldigen. 
 



Crisiszorg (Wlz) 
Het kan voorkomen dat u al zorg ontvangt vóórdat u een geldige Wlz-indicatie voor die zorg heeft. Er 
is sprake van een acute onvoorziene verandering in de gezondheidssituatie of een plotselinge 
wijziging in uw situatie en de verwachting is dat u blijvend Wlz zorg nodig zal hebben. U wordt dan 
snel opgenomen zonder een indicatie af te wachten onder de Regeling bijzondere omstandigheden 
(Wlz). In dit geval vraagt u of wij de nodige indicatie uiterlijk 5 dagen na aanvang van de zorg aan bij 
de huisarts of medisch specialist en/of verleent u alle nodige medewerking daartoe.  
Wanneer blijkt dat u de benodigde indicatie toch niet zal ontvangen, kunnen wij de zorg- en 
dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.  
 
Zijn er aanvullende eisen als het gaat om oplevering van de kamer na een kortdurend verblijf? 
Ja, de kamer moet in ieder geval binnen 24 uur na het eind van het kortdurend verblijf of bij een 
overplaatsing na tijdelijke crisiszorg zijn ontruimd. Wanneer dat niet gebeurt, zullen wij de kamer 
ontruimen en de kosten daarvan bij u in rekening brengen. 
 
Procedure bij aanvraag KDO als u al een Zorgprofiel indicatie heeft 
Indien u behoefte heeft aan kortdurende zorg en toezicht én u  beschikt over een Zorgprofiel 
indicatie dan kunt u rechtstreeks met afd. klantadvies Rosengaerde contact opnemen. Samen met u 
wordt de zorgvraag geïnventariseerd. Daarna overlegt de klantadviseur met de arts en de 
verzorgende of op grond van uw hulpvraag hoelang u evt. kortdurend kunt verblijven.  
 
3. Kortdurend verblijf in kader van de Wmo (Respijtzorg) 
Hierbij is de doelstelling het tijdelijk overnemen van de zorg van de mantelzorger waardoor de  
mantelzorger tijdelijk ontlast wordt van haar/zijn taak. We noemen dit “respijtzorg”.  
Mantelzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij - als het nodig is - tijdig een beroep kunnen 
doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten.  
Bij kortdurend verblijf in kader van respijtzorg is er een behoefte van u als cliënt aan permanent 
toezicht. Indien u daarnaast nog persoonlijke zorg nodig heeft wordt dit bepaald door de Wmo-
consulent en geeft ook aan wie die zorg gaat leveren.  
 
Procedure bij indicatieaanvraag voor respijtzorg (Wmo) 

De indicatie aanvraag kan via twee wegen verlopen: 
1. De  indicatie aanvraag loopt dan via het Wmo-loket van de gemeente Dalfsen. Er wordt een 

meldingsformulier ingevuld. 
De Wmo-consulent bepaalt dan of u in aanmerking komt voor een indicatie.  

2. De indicatieaanvraag verloopt via de klantadviseur van Rosengaerde middels een 
meldingsformulier.  Het formulier dient met toestemming van u als cliënt te worden 
ingevuld en te worden ondertekend.  

 
Kortdurend verblijf op basis van een PGB 
Rosengaerde biedt ook de mogelijkheid om met een PGB kortdurend te worden opgenomen mits u 
beschikt over een indicatie. 
Heeft u al de beschikking over een Zorgprofiel indicatie dan kan die worden omgezet in een PGB. 
 
KDO appartement 
Op de benedenetage in ons verpleeghuis, bevindt zich één ingericht kortdurend verblijf kamer (KDO) 
met een douche, toiletruimte en een klein keukentje.  
U kunt vrij gebruik maken van alle voorzieningen in dit appartement, zoals de radio, de televisie, het 
serviesgoed, het koffiezetapparaat, enzovoort. Het is mogelijk om eigen spullen mee te nemen om 
het appartement een persoonlijke tint te geven, zoals foto’s, een eigen stoel enzovoort.  
 



Gemiddelde omvang van zorg  
Uitgangspunt is maatwerk. Afhankelijk van uw hulpvraag indicatie en uw herstel, wordt zorg op maat 
verleend d.w.z. u krijgt zorg en ondersteuning bij zaken die u niet of onvoldoende zelfstandig kunt 
uitvoeren. Gemaakte afspraken leggen we vast in het thuisplan. 

 
Wat neemt u o.a. mee? 

 Legitimatie bewijs ivm controle van verzekeringsgegevens; 

 Voldoende kleding en toiletspullen; 

 Voldoende medicijnen; 

 Eventuele medische hulpmiddelen; 

 Eventuele dieetvoorschriften. 
 
Zorgverlening en medische zorg 
De eigen huisarts fungeert als hoofdbehandelaar. Bij kortdurend verblijf met een behandel-
component kan naast de huisarts ook de specialist ouderengeneeskunde worden betrokken bij de 
medische zorg. 
Naast verzorgenden en verpleegkundigen kunnen ook andere specialismen bij uw zorgverlening of 
behandeling worden betrokken zoals verpleegkundig specialist, geestelijke verzorger, vrijwilligers van 
terminale thuiszorg en huishoudelijk medewerkers.  
  
Privacy en veiligheid 
Uw privacy wordt gegarandeerd. U hebt een sleutel van uw appartement en niemand mag uw 
appartement zonder uw toestemming betreden. Uw appartement is voorzien van een 
omroepsysteem, dat u kunt gebruiken om hulp in te roepen indien dat nodig is.  
     
Post en telefoon 
Uw post en eventueel de krant worden dagelijks in uw eigen brievenbus bezorgd. In uw appartement 
is een aansluiting voor een telefoon.  
 
Maaltijden 
De kosten van het gebruik van maaltijden zit in het zorgpakket kortdurend verblijf. 
 
Wasverzorging 
Bij kortdurend verblijf gaan wij ervan uit dat u regelt dat uw was (het lijfgoed) wordt verzorgd. Het 
beddengoed en linnengoed wordt door Rosengaerde gewassen.  
Indien u niet zelf het lijfgoed wilt wassen dan kan Rosengaerde dit ook voor u verzorgen. Voor het 
wassen van uw lijfgoed geldt een vastgesteld tarief.  
 
Kosten 
Indien u een Wlz indicatie heeft en gebruik maakt van de KDO dan betaalt u een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage via het CAK. www.cak.nl 
Indien u gebruik maakt van de ELV dan wordt de ELV vergoed via de Zvw. 
 
Heeft u meer vragen of meer behoefte aan informatie? 
Klantadvies van Rosengaerde kan u ondersteunen en verder helpen.  Zij zijn op werkdagen 
telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0529-431541. Er is een telefonisch spreekuur van 9.00 
uur tot 10.00 uur.  Dan kunt u ook bellen voor het maken van een afspraak.  
Mailen kan natuurlijk altijd. Het mail adres is: klantadvies@rosengaerde.nl 
Uitgebreide informatie over Rosengaerde vindt u terug op onze website: www.rosengaerde.nl 
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