Stichting Elisabeth in beeld
Deel 1:
Een nieuw
zorgprod
uct.
Eenieder is wel bekend met De Klokkenberg aan de Galderseweg in
Breda. Dat Stichting Elisabeth in het riante gebouw gevestigd is, zal
ook bij velen wel bekend zijn. Echter, veel mensen weten niet wat Stichting Elisabeth op deze locatie te bieden heeft. Daarom presenteren we
een serie artikelen waarin de aspecten van zorg in beeld worden gebracht. Deze week deel 1: Een nieuw zorgproduct.
Tekst: Textmaniac
Stichting Elisabeth is al sinds jaar
en dag gespecialiseerd in ouderenzorg. De locatie Galderseweg
is gesitueerd in een prachtige,
bosrijke omgeving. Veel cliënten
van Stichting Elisabeth genieten
hier dagelijks van de omliggende
natuur. En hoewel het gebouw
zeker nostalgisch te noemen
is, is de zorg die hier geboden
wordt, verre van dat. Elisabeth
gaat met haar tijd mee. Een deel
van het verpleeghuis van Zorgen Behandelcentrum Elisabeth is
hier aan de Galderseweg ondergebracht en een volledig team
van paramedici en artsen zijn
hier werkzaam om de cliënten
zo goed mogelijk te behandelen. Samen met Elisabeth Zorg Thuis hebben
deze specialisten een nieuw zorgproduct ontwikkeld: het ‘Multidisciplinair
Behandelteam in de Thuissituatie’. Deze samenwerking wordt zowel in de
intramurale als extramurale zorg toegepast. Dat wil zeggen, zowel op de
revalidatieafdeling als in de thuiszorg. Cliënten die in aanmerking komen
voor revalidatie krijgen uitgebreide therapie onder leiding van de Specialist
Ouderengeneeskunde. Wanneer een cliënt na een periode van interne revalidatie naar huis kan, maar de therapie nog niet volledig is afgerond, wordt
de therapie thuis met dezelfde specialisten voortgezet. Zo hoeven cliënten
niet onnodig lang intern te blijven en kunnen met dezelfde therapie in hun
eigen vertrouwde omgeving de behandeling voort laten zetten. Het nieuwe
zorgproduct moet nog gaan aantonen of cliënten hierdoor zelfs sneller naar
huis kunnen. Daarom is er een samenwerking aangegaan met ziektekostenverzekeraar CZ. De pilot is inmiddels gestart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het cliëntenservicebureau Stichting Elisabeth, telefoon: (076) 527 62 27
of per e-mail: cliëntenservicebureau@elisabethbreda.nl

