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Tijdelijk verblijf op Liemerije Allee
Als u na een operatie of door een ziekte tijdelijk niet thuis kunt wonen,
kunt u terecht op Liemerije Allee.
Het doel is om u, binnen uw mogelijkheden, weer terug te laten keren
naar uw eigen woonomgeving.

Liemerije Allee

Hoe meldt u zich aan?

Kunt u na een verblijf in het ziekenhuis nog niet naar huis? Of kunt u zich
door lichamelijke klachten tijdelijk thuis niet redden? In deze gevallen kunt u
terecht op de Liemerije Allee. U vindt de afdeling van Liemerije op de vierde
verdieping van het Ziekenhuis Rijnstate Zevenaar.

Om in aanmerking te komen voor een verblijf op Liemerije Allee heeft u
een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Zij zullen
contact opnemen met Liemerije en de afmelding voor u regelen.
U heeft dus een medische reden nodig voor een verblijf op Liemerije Allee.

Op Liemerije Allee wordt u in een professionele en kleinschalige omgeving
begeleid tijdens het herstel van uw ziekte of aandoening. U leert weer zo
zelfstandig mogelijk te functioneren zodat u weer terug kan keren naar uw
eigen vertrouwde woonomgeving.
Op de afdeling staat ‘ thuis zijn’ centraal. We proberen de dingen zoveel
mogelijk te doen zoals thuis met als doel om uw herstel te bevorderen. Zo
kunt u de dagelijkse activiteiten als wassen, aankleden, koken en koffie zetten
opnieuw aanleren. Waar nodig zal ook behandeling zoals fysiotherapie en
ergotherapie worden ingezet. Uw naasten zijn van harte welkom op de afdeling.

Appartementen
Liemerije Allee telt veertien volledig gemeubileerde appartementen. Het
appartement is ingericht met een bed, een kast, een tafel met stoelen, een
badkamer, een magnetron en een waterkoker. Op de meeste kamers staat
een fauteuil en in sommige kamers is mogelijk om een extra bed te plaatsen
zodat uw naaste kan blijven slapen. De kamer is afsluitbaar.
Op de afdeling is een gezellige gemeenschappelijke ruimte waar u samen met
uw familie en andere cliënten kunt zitten. In de gemeenschappelijke kamer
wordt dagelijks vers gekookt. U kunt gezellig mee eten of kiezen voor een
maaltijd van onze leverancier Huuskes. Kleine levensmiddelen kunt u kopen
in het winkeltje van Liemerije Zevenaar.

In deze gevallen krijgt u indicatie:
• Uw gezondheidssituatie thuis verandert zodat u niet meer zelfstandig
thuis kunt blijven wonen
• U wordt ontslagen uit een instelling waar u medische zorg krijgt,
maar uw arts vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat
• De medische zorg die u nodig heeft, is thuis niet goed te organiseren

Ontslag
In alle gevallen is het doel om u, binnen uw mogelijkheden, zo spoedig
mogelijk terug te laten keren naar uw eigen vertrouwde woonomgeving.
De medewerkers van Liemerije Allee zitten regelmatig met u, uw naasten,
uw arts en andere betrokkenen om tafel om te bespreken wat er nodig is
om u naar huis te laten gaan.
Soms blijkt tijdens uw verblijf op Liemerije Allee dat terugkeer naar huis niet
haalbaar is. Als dit zo is, zullen de clientadviseurs van Liemerije samen met u
en uw naasten zoeken naar een geschikte alternatief.

Kosten
Tijdelijk verblijf op Liemerije Allee wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Hierbij geldt het standaard eigen risico van uw zorgverzekering. De rest van
de zorgkosten krijgt u vergoed. U betaalt nooit direct aan Liemerije, maar
krijgt een rekening van uw zorgverzekeraar.
Naast het eigen risico moet u mogelijk ook een eigen bijdrage betalen voor
uw medicijnen. Deze kosten betaalt u steeds opnieuw. Mogelijk krijgt u de
kosten vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van uw
zorgverzekering.

