‘Een spoedig herstel’

dat verdient onze allerbeste zorgen
Herstelverblijf

“Onze ervaring met
professionele herstelzorg
waarborgt dat Heydeveld
de belofte van ‘Een spoedig
herstel!’ ook echt kan
waarmaken”

Voor uw patiënten is het herstel na een operatie of bij ziekte meestal
niet vanzelfsprekend. Zeker als het herstel in de thuisomgeving
onmogelijk of minder aangewezen is. Ook als de mantelzorger of
familie tijdelijk niet beschikbaar is, is een kwaliteitsvolle oplossing
noodzakelijk.
Het concept van woonzorgcampus Heydeveld richt zich voor
herstelverblijf zowel op de medische zorg als op de optimale
omkadering voor een spoedig herstel. Als lid van Korian is ons motto
Met hart en ziel, en streven we naar een tastbare meerwaarde voor
onze patiënten.
Wij garanderen de beste zorgverlening én hebben alle aandacht
voor de gemoedsgesteldheid van de herstellende patiënt in deze
periode. Dit geeft ook aan de familie of mantelzorger de nodige
zekerheid en rust.
Hoe het team van Heydeveld dit concreet invult, en met welke
faciliteiten, leest u in deze folder.
Met vriendelijke groeten

Als u vragen hebt of een concrete
vraag voor een van uw patiënten,
dan vindt u alle praktische
informatie op pagina 6 en 7 en op
de achterzijde van deze folder.
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De directie

Een verblijf voor
herstel en revalidatie
in Heydeveld
De voordelen
• 30 personen verblijven in moderne
nieuwbouwkamers met alle faciliteiten
in een aparte vleugel
- 5 tweepersoonskamers / familiekamers
- 20 eenpersoonskamers
• Integraal en gepersonaliseerd zorgaanbod:
ergo, kine, diëtiste, logopedie, wondzorg,
wellness, aangepast zwembad, ...
• Uitstekend niveau van maaltijden,
huisbereid door de eigen chef-kok.
• Voor alle (jong)volwassenen en ouderen,
voor alle types herstelsituaties:
- geriatrie
- na heelkundige ingreep
- tijdens oncologische behandeling
- bij chronische aandoeningen
• Een thuisgevoel creëren voor wie tijdens
de herstelperiode thuis niet kan worden
opgevangen.
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Herstelverblijf
Heydeveld:

weer op krachten
komen in een
kwaliteitsvolle
omgeving
Het medisch herstel stimuleren
door de juiste omkadering en
professionele zorg: daarmee
maakt Heydeveld het verschil
voor de patiënt en de familie.
Als lid van Korian hanteren we
hoge kwaliteitsnormen voor elk
facet van onze dienstverlening.
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Wat maakt Heydeveld zo bijzonder
als herstelverblijf?

Op welke zorg kunnen
patiënten rekenen?

Woonzorgcampus Heydeveld wil de referentie zijn
voor herstelzorg en revalidatie van patiënten die thuis
niet de optimale zorg kunnen krijgen. Zowel voor
kwaliteitsvolle integrale als gepersonaliseerde zorg
heeft Heydeveld de specialisten en de faciliteiten. Ook
hechten we alle belang aan een goede samenwerking
met alle betrokkenen.

Herstelverblijf Heydeveld heeft
gespecialiseerde teams voor de
volgende zorgverlening.

• We onderhouden nauwe contacten met
ziekenhuizen en medische professionals in de regio.
• Sociale diensten hebben steeds snel de juiste
oplossing voor de opname van een patiënt.
• Huisartsen en kinesisten kunnen desgewenst de
patiënt blijven opvolgen en behandelen indien de
patiënt dit verkiest.
• Familie en mantelzorgers kunnen rekenen op een
duidelijke en transparante communicatie.
• Sociaal assistenten begeleiden de procedure bij
ontslag uit het ziekenhuis en zijn de gesprekspartner
van huisartsen, thuisverpleging en mantelzorgers in
verband met de terugkeer naar huis.

• Voor geriatrische patiënten,
na een heelkundige ingreep,
gedurende een oncologische
behandeling, bij chronische
aandoeningen, ...
• Inclusief nachtpermanentie
• Kinesitherapie
• Ergotherapie
• Logopedie
• Wondzorg
Voor de patiënten staan
moderne wellnessfaciliteiten en
een aangepast zwembad ter
beschikking.

Meer informatie over de
zorgverlening van Heydeveld?
Neem zeker even contact op voor
een toelichting. U vindt onze
gegevens op de achterzijde van
deze folder.
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Wilt u een vrijblijvende
rondleiding
of meer informatie?
U vindt onze contactgegevens
op de achterzijde van deze folder.

Herstellen in
Heydeveld:
praktisch
Inbegrepen in het dagtarief
• Verblijf in een volledig
gemeubelde kamer
• Verzorging
• Vrijwillige deelname aan het
uitgebreide animatieprogramma
• Was en gebruik van bedlinnen +
badlinnen
• Maaltijden en drank + koffietoer
• TV-toestel
• Telefoontoestel
• Wifi
• Koelkast in kamer
Niet inbegrepen in het dagtarief
• Medicatie en doktersbezoek
• Basispakket
verzorgingsproducten
• Persoonlijke was
• Gesprekskosten telefonie
• Persoonlijke bijdrage
paramedische zorgen
• (kine, logopedie)
• Vervoerskosten
• Consumpties brasserie
• Huur persoonlijk kluisje
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Herstelzorg in Heydeveld: de meest gestelde vragen
Wanneer komt iemand in aanmerking
voor een herstelverblijf?
Heydeveld ontvangt patiënten die thuis niet de verzorging
(kunnen) krijgen voor een spoedig herstel. Ook als de
mantelzorger afwezig is of wegvalt, is een verblijf in
Heydeveld aangewezen.

Is er een vrije keuze van verblijf,
bijvoorbeeld in een andere regio?
Die vrijheid is er. Dit kan een goede oplossing zijn als de
opvang dichter bij de kinderen gewenst is bijvoorbeeld.
Bekijk al onze herstelverblijven op
www.korian.be/herstelverblijf/

Is een herstelverblijf enkel voor oudere patiënten?
Heydeveld verwelkomt patiënten van alle leeftijden.
Er verblijven ook jongere patiënten bijvoorbeeld na een
operatie, gedurende chemobehandelingen, bij chronische
ziekte, ....

Kan ik als huisarts mijn eigen patiënten bezoeken?
Zeker. Als de patiënt dit verkiest, is de vaste medische
vertrouwenspersoon vanzelfsprekend welkom. Aan
Heydeveld zijn uiteraard ook eigen artsen verbonden.

Op welke termijn moet een herstelverblijf
worden ingepland?
Dat kan in principe direct, op voorwaarde dat er op dat
moment capaciteit is. Heydeveld beschikt over 25 moderne
kamers.
Is er een maximumduur voor een herstelverblijf?
Momenteel is er geen maximale verblijfsduur, doorstroming
naar het woonzorgcentrum of assistentie woning is een
mogelijkheid.
Hoe verloopt de procedure?
De doorverwijzing kan gebeuren via de arts of specialist (via
de sociale dienst), mutualiteit of op eigen verzoek van de
patiënt. De contactgegevens vindt u op de achterzijde.
Is een herstelverblijf ook mogelijk via dagopvang?
In het herstelverblijf van Heydeveld is automatisch een
formule met overnachting voorzien.

Kunnen patiënten hun eigen kinesist inschakelen?
Ja, dat kan zeker. Zij kunnen echter ook gebruiken maken van
een zelfstandig kinesist verbonden aan Heydeveld.
Is er ‘s nachts aanwezigheid van verpleegkundigen of
permanentie door zorgkundigen?
Er zijn 24/7 verpleegkundigen en zorgkundigen aanwezig.
Wat wordt er terugbetaald?
De meeste mutualiteiten en sommige verzekeringen betalen
per overnachting een bedrag tussen 15 en 35 euro terug. De
patiënt informeert best eerst op welke terugbetaling hij kan
rekenen. Het overzicht op de pagina hiernaast (zie kader)
toont wat is inbegrepen in de dagprijs.

Hebt u nog vragen die hier niet werden beantwoord?
Neem dan zeker even contact op met ons.
U vindt de gegevens op de achterzijde.
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Hebt u vragen over een herstel- of
revalidatieverblijf in Heydeveld zoals

• de dienstverlening of kostprijs
van een (familie)kamer?
• de terugkoppeling bij
een doorverwijzing?
• de directe beschikbaarheid
van kamers?
• de praktische regeling voor
opnames en reservaties?
Onze sociale dienst informeert
en adviseert u graag

052 35 39 00
herstelverblijf@heydeveld.be
www.herstelverblijf.heydeveld.be
Ringlaan 28, 1745 Opwijk

‘Een spoedig herstel’

in goede handen bij Heydeveld

Bekijk onze herstelverblijven
in de regio
www.korian.be/herstelverblijf

