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Schakelafdeling

Zorgleefplan
Bij de zorg en behandeling die u krijgt, gaan wij uit van 
de informatie die wij hebben gekregen van de verwijzer. 
Het is belangrijk om te controleren of het doel van de 
opname voor u helder is. Vanuit dit doel bespreken we de 
daarbij behorende verzorging en behandeling. Dit heet het 
‘Zorgleefplan’. Het opstellen van dit plan is een taak van 
de huisarts / onze specialist ouderengeneeskunde samen 
met de contactverpleegkundige. Vanzelfsprekend gebeurt 
dit in overleg met u en uw naasten. Het vastgestelde 
Zorgleefplan, met daarin concrete (behandel)doelen 
wordt door u ondertekend. Wekelijks komt de specialist 
ouderengeneeskunde op de afdeling en wordt uw 
Zorgleefplan besproken door het zorg- en behandelteam. 

Het advies- en behandelteam
De eerste periode van uw verblijf op de schakelafdeling zal in het teken staan van observatie en behandeling 
door een team dat bestaat uit zorgmedewerkers, huishoudelijke medewerkers en medewerkers van het
advies- en behandelteam. Het advies- en behandelteam van Woonzorg Flevoland bestaat uit professionals 
die gespecialiseerd zijn in complexe zorg voor ouderen. De specialisten ouderengeneeskunde 
(verpleeghuisartsen), psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten vormen samen met een logopedist, 
een diëtist en een muziektherapeut het behandelteam. 

Hoe kom ik terecht op de schakelafdeling?
Plaatsing op de schakelafdeling van Woonzorg Flevoland kan op verschillende manieren tot stand komen:
• Via uw huisarts. U wordt aangemeld bij onze zorgadviseurs. Uw plaatsing verloopt via de huisarts of de 
   specialist ouderengeneeskunde van Woonzorg Flevoland;
• Via het ziekenhuis. U wordt aangemeld bij de zorgadviseurs van Woonzorg Flevoland. Uw plaatsing 
   verloopt via onze specialist ouderengeneeskunde;
• Crisisopname. Wanneer er sprake is van een crisisopname meldt uw huisarts u aan via onze zorgadviseurs 
   of het team Verpleegkundig Technisch Handelen van Woonzorg Flevoland. 

Voor wie is de schakelafdeling?
U kunt op onze schakelafdeling terecht wanneer u een zorgvraag 
heeft die (chronisch) lichamelijk is, of wanneer u een zorgvraag 
heeft op het gebied van dementie. Het kan zijn dat uw toekomstige 
woonsituatie onduidelijk is, u uw mantelzorger wilt ontlasten of 
uw diagnose onduidelijk is. Maar ook wanneer u herstelzorg nodig 
heeft wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of u wacht op 
een appartement binnen of buiten onze organisatie, kunt u terecht 
op onze schakelafdeling.

Herstelzorg
Het is belangrijk om te weten dat wij 
gericht zijn op herstelzorg, we kijken naar 
mogelijkheden. Bij herstelzorg gaat het om 
mensen met een kortdurende (intensieve) 
zorgvraag, als gevolg van verzwakking na 
operatie of ziekenhuisopname. Wanneer u 
bijvoorbeeld na behandeling van een fractuur, 
long problemen of een hartoperatie niet 
zelfredzaam bent en uw dagelijkse activiteiten 
niet kunt uitvoeren gedurende zes tot twaalf 
weken.

Woonzorg Flevoland beschikt 
over een schakelafdeling op 
twee woonzorglocaties; De 
Uiterton en Hanzeborg. In dit 
informatieblad leest u alles over 
de zorg en behandeling op onze 
schakelafdelingen.
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Wie ondersteunen u?
Nadat u begeleid bent naar de schakelafdeling, wordt u ondersteund door verschillende disciplines:
• Contactverpleegkundige. Zij maakt met u de afspraken rondom de zorg die u nodig heeft en legt deze 
   afspraken vast in het Zorgleefplan. Ook stemt de contactverpleegkundige de afspraken af met collega’s uit 
   het behandelteam;
• Verzorgenden en helpenden. Zij ondersteunen u waar nodig bij de dagelijkse zorg en begeleiding, volgens 
   de afspraken die u met de contactverpleegkundige heeft gemaakt.
• Huishoudelijke ondersteuners. De huishoudelijke ondersteuners van Woonzorg Flevoland helpen u met het 
   schoonhouden van uw kamer. 
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