Zorghotels

“ Even op adem komen in
een luxe en comfortabele
hotelomgeving met
professionele zorg ”

Soms zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Doordat u herstellende bent van een medische ingreep of omdat u moet revalideren
onder professionele begeleiding. Of wellicht omdat u zich onzeker voelt om thuis te
verblijven. In onze zorghotels kunt u in alle rust en met optimale zorg herstellen.
Professionele zorg en de luxe, comfortabele omgeving van een hotel zijn
kenmerkend voor de zorghotels van De Gouden Leeuw Groep.
De zorghotels bieden tevens de mogelijkheid om familie of mantelzorgers tijdelijk
te ontlasten. Het verblijf biedt professionele zorg en ondersteuning door verpleegkundigen en verzorgenden, zeven
dagen per week, 24 uur per dag. Een veilig
gevoel.
Voor de familie of mantelzorgers bestaat
er de mogelijkheid om te overnachten in
het zorghotel. Daarnaast kunt u in onze
zorghotels terecht ter overbrugging naar
een permanent verblijf, maar ook om alvast de sfeer te proeven voordat u een
definitieve keuze maakt om te komen wonen.

Comfortabele hotelomgeving

Verantwoord en aangenaam

De zorghotels van De Gouden Leeuw
Groep beschikken over stijlvol ingerichte
één- of tweepersoonskamers met
uitgebreide sanitaire voorzieningen, een
zorgoproepsysteem, telefoon, televisie en
de mogelijkheid van internet.

Het gaat erom dat uw verblijf niet alleen
verantwoord is, maar ook aangenaam.
Daar zorgen wij graag voor. Dit is ook
terug te vinden in de hoge waardering
omtrent klanttevredenheid.

Alle kamers zijn voorzien van luxe comfort
hoog-laag bedden die in elke stand te
verstellen zijn.
Naast de luxe hotelkamers zijn er diverse
faciliteiten in het zorghotel aanwezig die
bijdragen aan een aangenaam verblijf.
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken
van de roomservice, de wasservice, het
restaurant en georganiseerde activiteiten
zoals luisteren naar klassieke muziek en
beweging onder begeleiding.

De verzorgenden en verpleegkundigen
zijn er speciaal voor uw zorg en welzijn.
U kunt een beroep doen op een team van
deskundigen zoals een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtiste
en psycho(geronto)loog.
Zij ondersteunen, begeleiden en bieden
u persoonlijke zorg. Voor professionele
zorg en begeleiding bent u bij ons aan
het juiste adres.

Professionele zorg
•
•
•
•
•
•
•

Tijdelijk verblijf met zorg
Revalidatie en herstel na een operatie
Ziekenhuisverplaatste zorg
Van basis tot intensieve zorg
Continue aanwezigheid van
verpleegkundige zorg
Palliatieve zorg
Vakantieverblijf met zorg

In combinatie met de faciliteiten is dit een
prettige manier om aan te sterken en zal
dit bijdragen aan een rustig en prettig
herstel.

Zorg- en verblijfskosten

SNHz

Voor het verblijf in het zorghotel wordt
een onderscheid gemaakt in zorgkosten
en verblijfskosten. Bij veel zorgverzekeraars wordt bij een aanvullende zorgverzekering een tijdelijke opname in een
zorghotel (grotendeels) vergoed. Het
gaat hierbij om de kosten voor verblijf.

De zorghotels van De Gouden Leeuw Groep
zijn aangesloten bij de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels
(SNHz). De stichting heeft als doel “Het
bevorderen van somatische revalidatiezorg
en de kwaliteit van haar deelnemers in
Nederland.” Door de strenge auditeisen op
het gebied van herstelzorg en accommodaties behoren de zorghotels tot de beste van
Nederland. Onze locatie in Laag-Keppel is
het eerste zorghotel dat is opgericht in
Nederland.

De zorgkosten kunnen door De Gouden
Leeuw Groep worden gedeclareerd via
de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet
langdurige zorg (Wlz) als er een indicatie beschikbaar is. Bij een indicatie Zvw
wordt er geen eigen bijdrage gevraagd.
Bij een indicatie Wlz wordt er wel een
bijdrage gevraagd, welke wordt geïnd
door het CAK. De hoogte van de eigen
bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. U kunt voor specifieke
informatie over uw situatie terecht bij
onze zorgmanager.

Eigen bijdrage
De zorg wordt geleverd op basis van
de aan u toegewezen zorgindicatie.
U betaalt zelf de wettelijke eigen bijdrage
over de geïndiceerde uren. Deze bijdrage
wordt inkomensafhankelijk vastgesteld
door het Centraal Administratie Kantoor
(CAK). U kunt de hoogte van uw eigen
bijdrage berekenen op de website van het
CAK (www.hetcak.nl).

De eigen bijdrage wordt rechtstreeks
met u afgehandeld zonder tussenkomst
van De Gouden Leeuw Groep. Op de
rekening van het CAK staan de geleverde
uren onder vermelding van de Thuiszorg.
Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb), dan worden
hieruit de zorgkosten betaald. De zorgkosten worden berekend aan de hand
van de door het zorgkantoor vastgestelde
NZa-tarieven maal de geleverde zorguren.

Laag-Keppel
Kamers: 21
Faciliteiten:

Zelhem
Kamers:
10
Faciliteiten:

Rheden
Kamers:
21
Faciliteiten:

Informatie
Wilt u meer informatie, een kijkje komen nemen op één van de locaties of wilt u zich
inschrijven voor tijdelijke zorg, neemt u dan contact met ons op:
De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem
T:
F:

0314 - 62 82 00
0314 - 62 82 01

info@degoudenleeuwgroep.nl
www.degoudenleeuwgroep.nl
www.facebook.com/degoudenleeuwgroep
www.twitter.com/DGLGroep

De zorghotels zijn onderdeel van De Gouden Leeuw Groep. De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op
maat, afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag
kan gaan van thuiszorg in de eigen woonomgeving, dagverzorging, tijdelijk verblijf in een
zorghotel tot aan wonen met zorg in één van de accommodaties van De
Gouden Leeuw Groep.
De Gouden Leeuw Groep biedt voor iedere zorgvraag een passende oplossing.

