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Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden?
Klantenservice Vughterstede
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur.
T. (073) 658 11 77
F. (073) 658 11 00
E. klantenservice@vughterstede.nl
I. www.vughterstede.nl

Huize Elisabeth
St.Elisabethstraat 2
5261 VM Vught
T. (073) 658 33 99
F. (073) 658 33 67

Wijksteunpunt
Thuiszorg Vughterstede
Vliertstate 3
5261 EN Vught
T. (073) 850 6000
E. wijkzorg@vughterstede.nl
I: www.vughterstede.nl
Inloopspreekuur:
maandag t/m vrijdag
Tussen 9.00 en 12.00 uur.
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Stichting Vughterstede
Woonzorgcentrum Theresia
Molenrijnselaan 48
5262 TN Vught
T. (073) 658 11 99
F. (073) 658 11 00
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Een tijdelijk verblijf als oplossing
Het gebeurt wel eens, dat u herstellende bent van een operatie of dat de
persoon waarvan u in het dagelijkse leven afhankelijk bent, een tijdje niet
beschikbaar is. Er zijn veel redenen denkbaar, waardoor u tijdelijk thuis niet
goed voor uzelf kunt zorgen. In zo’n situatie is een tijdelijk verblijf in Huize
Elisabeth in Vught een oplossing.

Wie kunnen er gebruik van maken?
Het kortdurende verblijf is mogelijk voor ouderen die vanwege het acuut
ontbreken van mantelzorg en/of onvoldoende thuiszorg, niet thuis kunnen
verblijven.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aangewezen zijn op medischtechnische ondersteuning en/of psychogeriatrie.

Wat biedt Vughterstede?
Afhankelijk van uw situatie kan Vughterstede tijdens uw verblijf het volgende
bieden: persoonlijke verzorging (zoals hulp bij aan- en uitkleden, tanden
poetsen en eten en drinken), verpleging (denk hierbij aan injecteren,
toedienen van medicijnen, wondverzorging), ondersteunende begeleiding
(zoals het samen wandelen) en huishoudelijke zorg (zoals schoonmaken en
opruimen van uw kamer).
U kunt gedurende uw verblijf gebruik maken van de activiteiten en faciliteiten
van Huize Elisabeth, zoals recreatieve activiteiten, de
winkel en kapper. Wanneer u gebruik wilt maken
van disciplines buiten het woonzorgcentrum
(zoals fysiotherapie en pedicure), dan moet u
dat zelf regelen.

Stichting Vughterstede verleent intramurale zorg in haar twee
woonzorgcentra: Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth.
Daarbij verleent zij ook extramurale diensten, zoals
maaltijdvoorziening, alarmering, thuiszorg en huishoudelijke hulp.

Uw verblijf
Huize Elisabeth heeft twee kamers ingericht voor tijdelijk verblijf. Het zijn
gemeubileerde kamers met voorzieningen die uw verblijf aangenaam maken.
De kamers zijn uitgerust met een telefoon en een halsalarm, waarmee u de
verzorging kunt waarschuwen dat u hulp nodig heeft. Het verblijf mag niet
langer duren dan zes weken. Na zes weken gaat u weer naar huis. Zo nodig
kunt u in de thuissituatie gebruik maken van de thuiszorg van Vughterstede.
Vughterstede zorgt voor uw brood- en warme maaltijden. Bepaalde
boodschappen zult u zelf moeten (laten) doen. Veel dagelijkse producten kunt
u kopen in de winkel van Huize Elisabeth.

Indicatie en aanmelding
Voor kortdurende herstelzorg, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname heeft
u een tijdelijke indicatie nodig. Deze wordt door het CIZ, Centrum Indicatie
stelling Zorg, vastgesteld. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis of
uw huisarts kan deze, eventueel in overleg met Klantenservice Vughterstede,
voor u aanvragen.
Voor een kortdurend verblijf, bijvoorbeeld omdat uw mantelzorg tijdelijk niet
beschikbaar is, heeft u een WMO-indicatie nodig. Deze vraagt u aan bij uw
gemeente.

Eigen bijdrage
Het CAK brengt een eigen bijdrage
voor het tijdelijk verblijf in rekening.
De hoogte van deze bijdrage is
afhankelijk van uw inkomen en eigen
vermogen. Op www.cak.nl vindt u
meer informatie.

