ActiVite (t)Huis

ActiVite (t)Huis,
tijdelijk wonen
voor mensen met
een zorgbehoefte

Wat betekent ActiVite (t)Huis voor u
Met ActiVite (t)Huis krijgt u de begeleiding, verzorging en verpleging die
u nodig heeft. De verzorgenden, verpleegkundigen en andere deskundigen
zoals de psycholoog en fysiotherapeut staan voor u klaar. Het is mogelijk
om tijdens het verblijf gebruik te maken van de voorzieningen van de
locatie, zoals de kapper en pedicure. Specialistische zorg wordt indien
nodig ook geboden.
Tijdens uw verblijf kunt u de behandeling door uw eigen huisarts voortzetten, of gebruik gaan maken van de specialist ouderengeneeskunde. De
specialist ouderengeneeskunde neemt dan tijdelijk de medische verantwoordelijkheid van de huisarts over. In onderling overleg wordt afgestemd
of dit in uw situatie mogelijk is. We stemmen af wanneer u weer terug
naar uw eigen huis kunt en kijken samen met u of er dan extra inzet van
thuiszorg nodig is.
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Tijdelijk wonen bij ActiVite

Tijdelijk zorg

Voor wie is ActiVite (t)Huis

Tijdelijk zorg nodig na een ziekenhuisopname? Kan uw partner of familie u
even niet verzorgen? ActiVite (t)Huis biedt tijdelijk wonen op één van
onze locaties waar onze medewerkers professionele ondersteuning bieden.

ActiVite t(Huis) betekent 24 uur per dag tijdelijk verblijf met waar nodig
behandeling, verpleging en verzorging voor mensen die…
…	net uit het ziekenhuis komen en nog niet zelfstandig kunnen wonen,
bijvoorbeeld vanwege revalidatie;
…	na de ziekenhuisopname nog onvoldoende hersteld zijn om weer
zelfstandig thuis te wonen;
…	na een ingreep verpleging nodig hebben;
…	zorg nodig hebben omdat de mantelzorg overbelast is, of tijdelijk
niet beschikbaar is door bijvoorbeeld vakantie;
…	als gevolg van een crisis tijdelijk moeten
worden opgenomen;
…	tijdelijk verblijf nodig hebben, omdat de
woning moet worden aangepast;
…	tijdelijk geobserveerd moeten worden.

ActiVite (t)Huis
ActiVite (t)Huis biedt mensen die kortdurend zorg nodig hebben een
tijdelijke woonomgeving waar dit mogelijk is. In deze woonomgeving staan
onze medewerkers klaar om u 24 uur per dag te behandelen, verplegen of
verzorgen. ActiVite (t)Huis is erop gericht om er samen met u voor te
zorgen dat u zo spoedig mogelijk weer naar huis kunt. Ook de mantelzorger
wordt betrokken, zoals de partner of familie, om de ondersteuning thuis op
te pakken.
De uitgangspunten van ActiVite (t)Huis zijn:
Herstel van de zelfredzaamheid
	Leren omgaan met fysieke beperkingen, bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname
	Ondersteuning bij lichamelijk en/of geestelijk herstel na een ongeval,
operatie of ziekte

ActiVite
medewerkers bieden
professionele
ondersteuning

Hoe wordt ActiVite (t)Huis geregeld
Als u gebruik wilt maken van ActiVite (t)Huis, kunt u ons dat laten weten
per telefoon (071) 516 14 15 of per e-mail info@activite.nl. Ook uw
huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde kan contact
met ActiVite opnemen, via de huisartsenlijn (071) 516 13 13. Het
expertisebureau van ActiVite pakt de aanvraag dan op.
De wijkverpleegkundige van ActiVite stelt vervolgens samen met u een
zorgleefplan op. Hierin staan de afspraken die we maken, gericht op
herstel en spoedige terugkeer naar huis. Ook de mantelzorger wordt hierbij
betrokken en indien nodig wordt coaching en begeleiding aangeboden.
Wijkverpleegkundigen van ActiVite hebben een centrale rol en zijn voortdurend in contact met huisartsen, specialisten en ziekenhuizen. Op deze
manier is het mogelijk uw huisarts op de hoogte te houden van uw
situatie.
Ook bij specialistische zorg wordt er door de wijkverpleegkundige met
kennis van dat specialisme samengewerkt met de huisarts, medisch
specialist of specialist ouderenzorg. Specialismen zijn bijvoorbeeld
palliatieve zorg, COPD, hartfalen, oncologie, dementie, wondverpleging,
CVA en diabetes.

