INFORMATIEBLAD HERSTELVERBLIJF 2019
De Kim is een kleinschalig hotel aan zee waar mensen komen herstellen. Ze kiezen voor
ons als brug tussen ziekenhuis en thuis. Voordat uw reservering kan worden bevestigd,
heeft er afstemming plaatsgevonden over de periode, de zorgvraag en de kosten.
Wij bieden o.a.:
▪ Laag complexe zorg en verzorging bij lichamelijk herstel
▪ Een verpleegkundige nachtdienst in het hotel voor spoed
▪ Fysiotherapie
▪ Creatieve ontspanningsprogramma’s
▪ Bezoek door een huisarts indien nodig
De zorg wordt betaald door uw verzekeraar. Een wijkverpleegkundige van Marente
(zorgorganisatie), stelt hiervoor een indicatie. De zorg en verzorging krijgt u van ons
eigen team maar loopt administratief via Marente.
Het verblijf is op eigen kosten maar de meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel
van die kosten, als u een aanvullende polis heeft. U kunt op onze website
(www.zorghoteldekim.nl) uitrekenen waar u recht op heeft.
Wij hebben dagtarieven voor herstelgasten. U mag elk moment van de dag aankomen
en vertrekken. In het tarief is inbegrepen uw hotelkamer, alle maaltijden en de eerste
dagen ontbijt op de kamer; administratieve ondersteuning; de aanwezigheid van een
verpleegkundige s’ nachts; deelname aan creatieve workshops en mindfulness en nog
veel meer.
Wat moet u doen / Waarmee kunnen wij u helpen?
▪ Het medisch-verpleegkundig formulier moet u (laten) invullen, ondertekenen
en terugsturen. Als alle papieren zijn ontvangen kunnen wij uw aanvraag na
beoordeling goedkeuren en de reservering definitief maken.
▪ Wij helpen u graag met de aanvraag naar uw verzekeraar. Deze hanteert
doorgaans een verwerkingsperiode van 10 werkdagen. Uw verzekeraar beslist
over de aanvraag.
Let op
▪ Neemt u vanuit het ziekenhuis voor tenminste twee dagen medicatie mee.
▪ Heeft u een PGB, WMO-regeling of is er sprake van SVB-beheer, neemt u dan
contact met ons op.
▪ Vlak voor uw komst nemen wij contact met u of het ziekenhuis op.

Meer informatie: www.zorghoteldekim.nl, T 071 364 0730, info@zorghoteldekim.nl

