
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZORG NA UW VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS 

WAT REGELT U ZELF? 

  

 

 

 



 

 

  



Inleiding 

Inmiddels bent u of wordt u binnenkort opgenomen in ons 

ziekenhuis.  

Uw behandelend arts stelt uw ontslagdatum vast wanneer 
hij/zij vindt dat u medisch klaar bent en geen verblijf meer in 
het ziekenhuis nodig heeft. De noodzakelijke medische en 
verpleegkundige nazorg wordt door het ziekenhuis 
georganiseerd. Daarnaast zijn er zaken die u zelf moet 
organiseren zodat u thuis zorg en steun krijgt na uw verblijf in 
het ziekenhuis.  

Om u op weg te helpen, geven wij u in deze folder aan welke 
zorg en zaken u of uw familie/mantelzorger zelf moeten 
regelen. U dient zich te realiseren dat niet alle zorg vergoed 
wordt door de zorgverzekering, ook al valt deze binnen de door 

de overheid gestelde regels. 

Huishoudelijke hulp  
Informeer bij uw gemeente, afdeling Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) of het zorgloket naar wat de 

mogelijkheden voor u zijn. Vraag minimaal 6 weken van te 

voren huishoudelijke hulp aan. Deze tijd is nodig om uw 

aanvraag in behandeling te nemen. Houdt u er rekening mee 

dat u een eigen bijdrage moet betalen. 

Hulpmiddelen  
Regel hulpmiddelen zoals een rollator, krukken, douchestoel, 
urinaal, postoel, toiletverhoger en dergelijke bij de (uitleen-) 
winkel bij u in de buurt. Dit kan op leen- of huurbasis. In 
sommige gevallen kan er om een indicatie gevraagd worden. 
Uiteraard kunt u sommige hulpmiddelen ook bij een bouwmarkt 
of huishoudwinkel kopen. 

Aanpassingen in uw woning 
Informeer bij uw gemeente, afdeling WMO of het zorgloket naar 
wat de mogelijkheden voor u zijn. De transferverpleegkundige 

van het ziekenhuis kan geen woningzaken voor u regelen. 

  



Maaltijdvoorzieningen 

Dit kunt u organiseren door kant- en klaar maaltijden in te 
kopen bij uw supermarkt. Ook kunt u deze laten bezorgen via 

bijvoorbeeld Apetito (diepvries of warm bezorgd). 

Herstelhotel of herstelinstellingen 
Als u na ontslag uit het ziekenhuis niet rechtstreeks naar huis 
wilt gaan maar eerst wilt verblijven in een van bovengenoemde 
of vergelijkbare instellingen, is dat uw eigen keuze. 
 
In dat geval zult u zelf een plaats moeten reserveren. Aan deze 
verblijfsvorm zijn naast de hotelkosten, soms ook nog andere 

kosten verbonden. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. De 
eventuele kosten voor de thuiszorg binnen deze verblijfsvorm 
worden wel door de zorgverzekering vergoed. De indicatie voor 
de thuiszorg wordt door de afdeling Transferpunt van het 
Franciscus Gasthuis & Vlietland geregeld.  
 
Informeert u bij uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn 
en of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding 
van uw particuliere kosten. Dit betreft dan de hotelmatige 
kosten en zal afhankelijk zijn van uw aanvullende zorgpolis. 
 

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen en u moet de zorg en 
zaken die in deze folder beschreven staan nog regelen, is dit 
geen reden om langer in het ziekenhuis te kunnen verblijven. 
Uw verblijf wordt dan ook niet langer vergoed door de 
zorgverzekering. 
 
Wanneer u na uw ziekenhuisopname niet direct naar huis kunt 
en medische en verpleegkundige nazorg nodig heeft, dan wordt 
deze zorg geregeld door de transferverpleegkundigen van 
afdeling Transferpunt.  
 
De afdeling Transferpunt van Franciscus Gasthuis & Vlietland 
ondersteunt bij het regelen van de noodzakelijke zorg die u 
nodig heeft om met ontslag te kunnen. De 
transferverpleegkundige regelt de nazorgaanvragen vanuit het 
ziekenhuis naar huis of naar andere instellingen.  

  



Zij onderhoudt de contacten met zorgaanbieders, regelt de 

benodigde indicaties, maar kan ook zorgen voor bepaalde 
hulpmiddelen in de thuissituatie.  
 
In de folder ‘Zorg na een ziekenhuisopname’, vindt u meer 
informatie over de nazorgmogelijkheden, soorten 
zorginstellingen en welke wet- en regelgeving ten grondslag ligt 
aan deze zorg en de financiering ervan. 

 

Contact 
Heeft u vragen over deze folder? 
 
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur kunt u 
contact opnemen met de afdeling Transferpunt van Franciscus 
Gasthuis & Vlietland. 
 
Franciscus Vlietland in Schiedam: 010 - 893 0010 of e-mail 
adres: transferpuntvlz@franciscus.nl 
 
Franciscus Gasthuis in Rotterdam: 010 - 461 6614 of e-mail 
adres: transferpuntsfg@franciscus.nl 
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