Het oriëntatie- en
opvolgingstraject thuiszorg

Het oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg
is een op maat aangeboden begeleiding om te
zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk en zo kwaliteitsvol mogelijk in zijn eigen thuisomgeving
kan blijven. Een team van verzorgenden, verpleegkundigen en deskundigen werken voor
hen een traject uit om dit mogelijk te maken,
niet alleen gericht op verzorging maar ook bij-

krijgt hij bijvoorbeeld de kans om verschillende hulp-

Wie komt in aanmerking?

voorbeeld door adviesverlening rond hulpmid-

middelen uit te testen.

Cliënten met een score B of C op de KATZschaal of

delen, woningaanpassingen. We voorzien ook

Een team van experten in de thuiszorg zal met hem

minimum score 6 op de schaal van Edmonoton 60

een kamer waarin de cliënt kan verblijven gedu-

bekijken welke hulp thuis nuttig is en zal deze dan

jaar zijn en woonachtig in arrondissement Leuven.

rende maximaal 3 weken als hij even niet langer

ook organiseren in overleg met de cliënt en zijn fami-

Cliënten na een korte opname in het ziekenhuis (bv.

thuis kan blijven. Het gaat hier niet om een zie-

lie/naasten. Door middel van vragenlijsten en over-

val) die niet meteen naar huis kunnen en nood heb-

kenhuisopname.

leg met de verschillende hulpverleners zal men een

ben aan het organiseren van thuiszorg.

oplossing op maat uitwerken.

Cliënten uit de thuissituatie die in crisis zijn na bv.

We streven er naar om de cliënt uiterlijk na 3 weken

het wegvallen van de mantelzorger of de bestaande

terug naar thuis te laten gaan door de oplossingen

thuiszorg voldoet niet meer bv eenzaamheid, weige-

Een oplossing op maat

thuis te realiseren. Ook nadien blijven wij in contact

ren van hulp. De cliënten moeten bereid zijn hulp te

Tijdens het verblijf in de kamer, bekijken we met

met de cliënt .

aanvaarden en terug naar huis kunnen. Indien man-

de cliënt welke problemen hij ondervindt en welke

De eigen huisarts, maar ook bijv. kinesitherapeut

telzorgers aanwezig zijn, vragen we ook hun inzet

oplossingen hiervoor kunnen geboden worden. Zo

kunnen tijdens het verblijf blijven langskomen.

bij de voorbereiding van een terugkeer naar huis.

Wat kost dit?

Hoe wordt verblijf geregeld?

Voor het verblijf in de 1 persoonskamer die wij aan-

De verwijzer en de cliënt en zijn mantelzorger(s)

bieden, rekenen wij de cliënt 60 euro per dag aan.

worden op de hoogte gebracht over de datum

Bepaalde ziekenfondsen voorzien in een tussen-

waarop het verblijf start. De cliënt of zijn omgeving

komst. Zie lijst van ziekenfondsen en tussenkomst

dient zelf vervoer naar de kamer te organiseren.

hieronder.

Indien de cliënt tijdens zijn verblijf nood heeft aan

Ziekenfonds

Tussenkomst per dag

CM

15 euro/dag

Soc. ziekenfonds

18 euro/dag

Neutraal ziekenfonds

15 euro/dag

verpleegkundige, kinesitherapeutische verstrekkingen of zorgen door een huisarts, kan de vertrouwde zorgverlener deze zorgen komen verlenen
tijdens het verblijf in de kamer. Indien dit niet mogelijk is, zal het OOTT-team ervoor zorgen dat deze

Inbegrepen in deze dagprijs van 60 euro:

zorgen door een andere zorgverlener aangeboden

- Maaltijden (ontbijt, middagmaal, avondmaal)

worden.

Niet inbegrepen in deze dagprijs van 60 euro:

Meer info of een aanmelding?

- Kinesitherapeutische verstrekkingen

Neem contact op via:

- medicatie

- 016 33 70 37 of casemanager.oot@gmail.com

- dokterskosten

(casemanager)

- niet meegebracht materiaal dat wij voor de cli-

- 016 33 70 38 (centrum coördinator)

ënt ter beschikking kunnen stellen op vraag (bijv.

Gebouw St.-Pieter (10de verdieping)

handdoekenpakket, incontinentiemateriaal,…)

Brusselsestraat 69 | 3000 Leuven

Voor bovenstaande elementen kunnen dus extra
kosten aan de cliënt worden aangerekend.

Hoe aanmelden?
Aanmeldingen gebeuren via de casemanager. Tijdens een telefonisch gesprek worden de in- en
exclusiecriteria afgetoetst met de verwijzer. Indien
onvoldoende informatie beschikbaar is, wordt een
huisbezoek gepland. Aanmeldingen worden steeds
met het OOTT-team besproken voordat tot opname
beslist kan worden.

In samenwerking met

Folder voor doorverwijzers
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