Bijzondere Module
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Wanneer is deze module van toepassing?
Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u geriatrische revalidatiezorg ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.
In deze module staan voor u geldende Algemene Voorwaarden.
Ontvangt u een zorgplan als u alleen geriatrische revalidatiezorg ontvangt?
U krijgt een behandelplan dat de specialist ouderengeneeskunde opstelt. In afwijking van de
Algemene module gelden de bepalingen in Hoofdstuk 2 Zorgplan niet voor u als u alleen geriatrische revalidatiezorg ontvangt van ons.

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons, dan genoemd in de Algemene module?
Wij informeren u ook over:
•
de huisregels, als wij deze hebben;
•
recreatiemogelijkheden en overige faciliteiten bij ons.
Welke verplichtingen hebben wij als het gaat om de kamer waar u verblijft?
Wij zorgen ervoor dat:
•
de kamer en eventuele (gemeenschappelijke) ruimte goed wordt onderhouden en
zorgvuldig met uw eigendommen wordt omgegaan;
•
schade aan of vermissing van uw eigendommen zoveel mogelijk wordt voorkomen;
•
brand, inbraak en andere onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen;
•
een calamiteitenplan aanwezig is en medewerkers en u weten wat te doen bij brand en
andere calamiteiten.
Hoeveel privacy heeft u op de kamer waar u verblijft?
Wij waarborgen uw privacy en die van eventuele bezoekers. Wij gaan de kamer niet binnen
zonder uw toestemming, behalve als dat noodzakelijk is voor uw veiligheid of gezondheid.
Welke verplichtingen heeft u als u bij ons verblijft?
•
U houdt zich aan de huisregels, als wij deze hebben.
•
U draagt zorg dat uw bezoekers zich houden aan de huisregels, als wij deze hebben.
•
U werkt mee aan onze instructies en maatregelen voor de (brand)veiligheid.
•
U geeft ons de gelegenheid voor het onderhouden van de kamer.
•
U vergoedt ons de schade aan de kamer en eventuele (gemeenschappelijke) ruimte of
aan onze eigendommen als u de schade heeft veroorzaakt.
•
U gebruikt de kamer alleen voor het doel waarvoor deze u ter beschikking is gesteld en
u geeft de kamer niet in gebruik aan een ander.
•
U brengt aan de kamer geen (ingrijpende) veranderingen aan.

Einde behandeling
Wanneer de behandeling eindigt, eindigt per direct het verblijf. Dan is al met u besproken wat
het vervolg is. Als het nog niet mogelijk is om naar huis te gaan, wordt met u gekeken naar
andere verblijfsmogelijkheden. Eerst wordt onderzocht of op uw voorkeurslocatie plaats is.
Wanneer dat niet of nog niet het geval is, zoeken wij met u een overbruggingslocatie. Als u daar
geen gebruik van wenst te maken bent u zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een andere
verblijfsplaats.
Welke afspraken gelden bij vertrek?
Als u vertrekt laat u de kamer en onze daarin aanwezige eigendommen in goede staat achter. U
verwijdert uw eigendommen uit de kamer binnen 24 uur na uw vertrek. Als u uw eigendommen
niet op tijd verwijdert, kunnen wij deze 3 maanden ergens opslaan. Als uw eigendommen na 3
maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat wij met uw eigendommen doen en ze
bijvoorbeeld verkopen. Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van
uw eigendommen. De hoogte van die vergoeding staat op onze website en/of op papier.
Kan de overeenkomst op een ander moment eindigen dan opgesomd in de Algemene
module?
Naast de omstandigheden die in de Algemene module zijn opgesomd, eindigt de overeenkomst
ook:
•
op de datum waarop naar de mening van de specialist ouderengeneeskunde
beëindiging van de behandeling verantwoord is of doorgaan niet zinvol is;
•
op de datum waarop u wordt opgenomen in het ziekenhuis;
•
na maximaal 6 maanden, tenzij uw zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven voor
verlenging van de duur van de geriatrische revalidatiezorg.

