Revaliderend kortverblijf
Dijlehof: doorverwijzing
vanuit UZ Leuven
informatie

voor

patiënten

INLEIDING
U bent op dit moment opgenomen in UZ Leuven en wordt doorverwezen naar het revaliderend kortverblijf Dijlehof in Leuven om een
revalidatietraject te starten.
In het ziekenhuis bekijken we wat voor u de meest geschikte revalidatiemogelijkheid is in functie van nood en intensiteit. Het revaliderend kortverblijf Dijlehof behoort tot één van de mogelijkheden
binnen de geriatrische revalidatie in onze regio. Dit kortverblijf biedt
u de gelegenheid te revalideren in een residentiële omgeving, buiten
de muren van het ziekenhuis.

De doorverwijzing naar het revaliderend kortverblijf gebeurt
steeds op advies en vraag van de dienst geriatrie UZ Leuven,
in overleg met de patiënt.

WAT IS EEN REVALIDEREND KORTVERBLIJF?
Een revaliderend kortverblijf is een tijdelijk verblijf waar u kunt revalideren na bijvoorbeeld een operatie, fractuur, ziekenhuisopname
en waar uw terugkeer naar huis zorgvuldig wordt voorbereid.
Het revaliderend kortverblijf Dijlehof is verbonden aan het woonzorgcentrum Dijlehof en biedt dezelfde diensten aan als het woonzorgcentrum: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging,
activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.
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WAT IS DIJLEHOF?
Dijlehof is een hedendaags woonzorgcentrum gelegen in hartje Leuven,
op een boogscheut van UZ Leuven. Dijlehof zet in op kwaliteit van
leven, wonen en zorg voor zijn bewoners. Door de verschillende aanwezige diensten en externe samenwerkingsverbanden, zoals met UZ
Leuven, kan Dijlehof een hoge mate van zorgcontinuïteit aanbieden.
Gedurende uw revalidatie verblijft u op een wooneenheid samen
met een twintigtal andere bewoners, waaronder ook enkele mensen
in kortverblijf. U verblijft er op een eenpersoonskamer.
Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van het ontspannings- en
zorgaanbod van Dijlehof: wekelijkse misviering, activiteiten, groepsturnen, kapster, pedicure, tandarts, cafetaria. Het woonzorgcentrum
heeft ook een aangename tuin.
VERBLIJFSDUUR
U verblijft er gedurende minimum 3 weken met een verlenging tot
maximum 60 opeenvolgende dagen.
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REVALIDATIETRAJECT
Gedurende uw verblijf krijgt u de kans te revalideren onder begeleiding
van het professionele multidisciplinaire team van Dijlehof: verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeut, geronto-psychiater, zorgkundigen en logistieke medewerkers. Zij komen afhankelijk van de noden
en het revalidatieplan een aantal keer per week bij u langs. Uw huisarts
wordt van bij het begin nauw betrokken bij uw revalidatietraject.

In week twee van uw revalidatietraject vindt er een eerste tussentijdse
evaluatie plaats in het geriatrisch dagziekenhuis UZ Leuven. Een geriater, verpleegkundige, kinesitherapeut en ergotherapeut evalueren er uw
evolutie en medische situatie.

Bij een verlenging van uw verblijf in het revaliderend kortverblijf Dijlehof zal in een
latere fase een bijkomende tussentijdse
evaluatie worden gepland in het geriatrisch
dagziekenhuis.
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ONTSLAG
Een week voor uw geplande ontslagdatum komt u op consultatie in
het geriatrisch dagziekenhuis UZ Leuven. Hier wordt uw toestand
geëvalueerd door een geriater, verpleegkundige, kinesitherapeut en
ergotherapeut.
Op basis van de evaluatie van het geriatrisch dagziekenhuis, het verblijf in Dijlehof en uw bevindingen wordt de haalbaarheid van een
terugkeer naar huis in kaart gebracht.
Gedurende de laatste week van uw verblijf wordt de terugkeer naar
huis grondig voorbereid en kunnen bijkomende thuiszorgdiensten
worden ingeschakeld.

KOSTPRIJS
De kostprijs voor een verblijf in revaliderend kortverblijf Dijlehof
is 67,74 euro per dag. In deze prijs zijn inbegrepen: verzorging en
verpleging, maaltijden, bedlinnen, incontinentiemateriaal en tv.
Deze prijs is onderhevig aan indexering. De meest recente prijs kunt
u terugvinden op www.dijlehof.be.
Informeer bij uw ziekenfonds over een
mogelijke ﬁnanciële tussenkomst voor
de kosten van een kortverblijf.
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WAT BRENGT U MEE NAAR HET REVALIDEREND
KORTVERBLIJF DIJLEHOF?
• identiteitskaart
• vijftal kleefbriefjes van uw ziekenfonds
• medicatie in de originele verpakking, medicatievoorschriften
en een recent medicatieschema
• voldoende dag- en nachtkleding
• kamerjas
• toiletgerief
• handdoeken
• speciaal verzorgingsmateriaal voor bijvoorbeeld sondevoeding, sondages …
• incontinentiemateriaal is inbegrepen in de dagprijs, maar u
brengt best een exemplaar mee als voorbeeld

CONTACTGEGEVENS

UZ Leuven - dienst geriatrie
Herestraat 49
3000 Leuven
Geriatrisch dagziekenhuis: tel. 016 34 23 42
WZC Dijlehof
Minderbroederstraat 9b
3000 Leuven
Sociale dienst: tel. 016 50 95 80
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LIGGING EN BEREIKBAARHEID
REVALIDEREND KORTVERBLIJF DIJLEHOF

De parking van Dijlehof is bereikbaar via het Pater Damiaanplein
(rechts achteraan).
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© januari 2018 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst geriatrie en WZC Dijlehof, in samenwerking met de dienst communicatie UZ Leuven.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700952.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

mynexuzhealth

700952_v012018_dijlehof_revalidatie

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

Raadpleeg uw
medisch dossier via
www.mynexuzhealth.be of

