aanvraag en beslissing voor zorgverblijf
Breng dit formulier volledig ingevuld binnen in je kantoor of stuur het op naar
Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
Sluisweg 2 bus 1 - 9000 Gent
Meer informatie? dmw@partena-ziekenfonds.be - www.partena-ziekenfonds.be

IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER
1. AANVRAGER
1.1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Naam:					
Telefoon (thuis):
E-mail*:
*

Voornaam:

indien u bevestiging wilt van de beslissing van uw aanvraag, gelieve hier een emailadres in te vullen. Dit mag ook het e-mailadres van de contactpersoon zijn.

Rijksregisternummer:

03/2020 - Aan deze aanvraag wordt slechts voldaan als de ziekenfondsbijdragen regelmatig betaald zijn. - Prestaties zijn terugbetaalbaar tot 2 jaar na prestatiedatum.

1.2. CONTACTPERSOON
Telefoon:

Naam:					
Adres:
E-mail:
2. INLICHTINGEN :
2.1. AAN WELK HERSTELOORD GEEFT U DE VOORKEUR?1
A

HERSTELVERBLIJF SALVATOR		
RESIDENTIE TWEE POORTEN		
HET MOUTERSHOF		

AQUAMARIJN			
DE CEDER			
RESIDENTIE DE LINDE		

DE PASTORIJ ZORGDORP		
RÉSIDENCE SAINT-JAMES		
HOME BÉTHANIE GENVAL

B

RESIDENTIE DUNEPANNE		
ZORGHOTEL DRIE EIKEN

KONINKLIJKE VILLA		

LA RÉSIDENCE DU LAC						

C

ZORGHUIS OOSTENDE		
HET NAMASTE HUIS
ZORGHUIS LIMBURG		 CITÉ SÉRINE

2.2. ZAL U VERGEZELD ZIJN TIJDENS UW VERBLIJF?

ja

nee

Indien ja, doet u een aanvraag voor een tussenkomst in het verblijf van de mantelzorger?*
*

ja

Naam van de mantelzorger:
2.3. MAAKT U GEBRUIK VAN:

		

Band met de aanvrager:

een rolwagen

een loophulp

ander hulpmiddel?

2.4. VERBLIJFPLAATS VAN DE AANVRAGER VÓÓR DE AANVANG VAN HET ZORGVERBLIJF:
Thuis

Ziekenhuis

Rob/Rvt

Ander

specifieer:

Ondergetekende verbindt er zich toe kennis te nemen van het algemeen reglement (zie verso).
DATUM EN HANDTEKENING AANVRAGER

1

nee

De tussenkomst van de mantelzorger kan enkel toegekend worden indien deze ook in orde is met de aanvullende verzekering van Partena Ziekenfonds.

Indien u zwaarzorgbehoevend bent, raden wij u aan om een keuze te maken uit groep A. Gelieve uw keuze te beperken tot 1 zorgverblijf.

MW00111D0000000440588900
*MW00111D0000000440588900*

DIENST ZORGVERBLIJVEN - SAMENVATTING ALGEMEEN REGLEMENT
1. INDIEN U IN REGEL BENT MET UW AANVULLENDE VERZEKERING, KAN U EEN ZORGVERBLIJF AANVRAGEN,
ALS U AAN ÉÉN VAN DE VOLGENDE CRITERIA VOLDOET:
1° Medische criteria
		 - na een ziekte of een heelkundige ingreep.
		 - na een zware behandeling door ioniserende straling en/of chemotherapie.
		 - na dialysebehandeling.
2° Zorgcriteria
		 De verzekerde heeft nood aan ondersteuning bij:
		

persoonlijke hygiëne

		

verpleegkundige zorg

		

observatie ‘s nachts

		

hulp bij het verplaatsen

		

hulp bij toiletbezoek

		

hulp bij het eten

		

psychische begeleiding

		 Gelieve bij elk item aan te kruisen of u hierbij ondersteuning nodig hebt.
		 Bovendien wordt door de dienst automatisch de prioriteit 1 toegekend indien de verzekerde zich in één van
		 de hiernavolgende specifieke situaties bevindt:
		 - was voordien wegens ziekte of heelkundige ingreep in het ziekenhuis en/of revalidatie-instelling opgenomen;
			 hetzij in klassieke hospitalisatie; hetzij in daghospitalisatie en zijn aanvraag tijdens of onmiddellijk na de opname
			indient voor een aan de opname aansluitend herstelverblijf;
		 - heeft een bijzondere nood aan sociale omkadering.
		 Kunnen niet in aanmerking genomen worden:
		 - de aanvragen voor verzekerden die ofwel aan een besmettelijke ziekte of aan een zware geestesziekte lijden.

2. DE AANVRAAG
Uit de aanvraag moet blijken dat aan de in punt 1° en/of 2° vermelde criteria is voldaan.
De gemandateerde arts zal alle aanvragen behandelen en zijn besluit aan de dienst zorgverblijven mededelen.

3. DE VERBLIJVEN
Het verblijf moet doorgaan in een door de Landsbond erkende, toegelaten of aanvaarde inrichting. De verblijven met
prioriteitsorde 1 kunnen per periode van 14 dagen worden toegekend. Er geldt een maximum van 28 dagen per jaar
en de verblijven kunnen niet gesplitst worden, met uitzondering van de zorgverblijven na daghospitalisatie waarvoor
geen minimumduur van opname vereist is.
De verblijven met prioriteitsorde 2 en 3 worden per periode van 14 dagen toegekend. Er geldt een maximum
van 28 dagen per jaar en de verblijven kunnen niet gesplitst worden, met uitzondering van de zorgverblijven
na daghospitalisatie waarvoor geen minimumduur van opname vereist is.
De verzekerden met prioriteitscode 1 welke het voorstel van de dag van opname niet respecteren verliezen hun
prioriteit en krijgen derhalve geen voorrang meer op de andere verzekerden welke hun prioriteitsindicatie wel respecteren.

4. DE TEGEMOETKOMING VAN DE DIENST
De tegemoetkoming in de hersteloorden bedraagt 35 euro per dag, max. 28 dagen/jaar voor de zorgbehoevenden
en 15 euro/dag voor de mantelzorger.

