Hulpmiddelen
Bij Zorgpension De Koning-Inn staat een veilig en zorgeloos verblijf voorop.
Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen hebben wij
diverse hulpmiddelen tot uw beschikking zoals o.a. eet- en drinkhulpmiddelen,
douche- en toilethulpmiddelen, aangepaste wastafels en spiegels, loopen wandelhulpmiddelen, hoog/laagbedden en diverse visuele en auditieve
hulpmiddelen.
In Zorgpension De Koning-Inn zijn diverse voorzieningen aanwezig zodat u met
een gerust gevoel bij ons kunt verblijven: persoons-alarmering, beveiligingscamera’s, brandalarmering, verlichting bewegingsmelders, ringleiding,
Wi-Fi netwerk en huistelefoon.

Meer info
Wenst u meer informatie kijk op
www.zorgpensiondekoninginn.nl
of neem gerust contact met ons op.
Zorgpension De Koning-Inn
De Hanenberg 2a
5091 JV Oostelbeers
M: 06-29338491
E: info@zorgpensiondekoninginn.nl
W: www.zorgpensiondekoninginn.nl
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Gastvrijheid kent geen beperkingen
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Mantelzorgondersteuning: D.m.v. een verblijf in ons zorgpension kunt u
mantelzorgers ontlasten. Bijvoorbeeld als vakantieopvang of het kortdurend
uitvallen van een partner. Vraag ernaar bij het WMO Zorgloket van uw gemeente.

Zorgpension De Koning-Inn biedt opvang en verzorging voor een
korte periode die thuis of in de omgeving niet gegeven kan worden.
Het pension is volledig aangepast en erop ingericht dat onze gasten zich
zorgeloos kunnen concentreren op hun herstel na een operatie of ziekte.
Daarnaast kunt u in ons zorgpension terecht om mantelzorger(s) te ontzorgen of ter overbrugging naar een permanent verblijf. Gewoon een
vakantie met zorg is ook mogelijk. Om die reden een bijzondere plek om
te herstellen, even tot rust te komen en andere mensen te ontmoeten.

Het verblijf
Het zorgpension biedt ruimte voor vijf personen.
Er zijn drie eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer aanwezig waar u eventueel samen
met iemand kan verblijven. Het zorgpension is
ingericht in een huiselijke sfeer. De kamers komen
uit op de centraal gelegen woonkamer en keuken.

Zorgaanbod
Wanneer u op de eerste dag bij ons binnenkomt wordt u op de hoogte gebracht
van alle zaken die belangrijk zijn rondom uw herstel en verblijf. U kunt voor
verschillende doeleinde gebruik maken van ons zorgpension:
Eerstelijnsverblijf zorg (ELV):
Eerstelijnsverblijf is een kort medisch
noodzakelijk verblijf voor mensen die
niet in aanmerking komen voor medischspecialistische zorg, maar ook niet naar
huis kunnen. Eerstelijnsverblijf valt
onder de Zorgverzekeringswet (ZVW).
Dit verblijf kan in de eerste lijn
plaatsvinden omdat:
• er geen noodzaak (meer) is tot
medisch-specialistische zorg;
• de inschatting is dat er op (korte)
termijn herstel te verwachten is
en de patiënt naar huis kan;
• de patiënt een levensverwachting
heeft van minder dan drie maanden.
Of u heeft op advies van uw huisarts
per direct tijdelijke opvang e.o
verzorging nodig bij een voorbijgaande
ziekte of aandoening.
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Overbruggingszorg: Heeft u een
indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor een opname
in een zorginstelling? Maar is er geen
plaats en staat u op de wachtlijst?
Dan kunt u de zorg vanuit de
Wet Langdurige Zorg (WLZ) in het
Zorgpension krijgen, op basis van PGB.

Faciliteiten
Tijdens uw verblijf kunt u rekenen op
vertrouwde zorg dichtbij. Indien mogelijk
verhuist tijdelijk ook uw huisarts, fysiotherapie, trombosedienst, diëtiste etc. met
u mee naar het Zorgpension De Koning-Inn.
De persoonlijke zorg of ondersteuning word
verleent door ons zorgteam van Zorgpension
De Koning-Inn. Heeft u hierin speciﬁeke
wensen dan vernemen wij die graag.

Ervaringen van gasten
“Ik voelde me hier
direct thuis, het is
hier geweldig!”

“Er is zoveel rust,
we merken soms niet
eens dat het regent!”

“Ik wil hier wel
altijd blijven! Het
eten, dat regelmatig
uit de eigen moestuin
komt, is lekker.”
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