Contact met GRZ loket

Voor een vloƩe en
klantvriendelijke
doorstroom van
revalidaƟecliënten

HeeŌ u een vraag over het loket?
Schroom niet om te bellen of een
e-mail te sturen.
NB. Via e-mail geen vertrouwelijke
informaƟe over cliënten verzenden.

06 393 376 96

T 06 39337696
E info@behandelcentrumbrabant.nl
16 plaatsen

Altenahove
Almkerk

VVOOR

15 plaatsen

Werkgebied:
gemeenten Geertruidenberg,
Oosterhout, Werkendam,
Woudrichem, Aalburg, Waalwijk,
Tilburg, Heusden, Loon op Zand,
Dongen en Oosterhout.

ÉÉN loket

Eikendonk
Waalwijk
17 plaatsen

GRZ

Schakelring RevalidaƟe
(Twee-Stedenziekenhuis)

34 plaatsen

Slotjesveste
32 plaatsen

Oosterhout

Volckaert
Dongen

In Volckaert zijn er, naast de
reguliere 32 plaatsen, nog
12 plaatsen beschikbaar
voor cliënten die het
revalidaƟetraject bijna hebben
afgerond en worden voorbereid
op terugkeer naar huis.

GRZ_b001_1606_Informatiefolder Algemeen.indd 1

14-6-2016 12:35:51

Eén loket
voor GRZ

ZorgorganisaƟes De Riethorst Stromenland,
Volckaert en Schakelring zijn met elkaar verbonden
via Behandelcentrum Brabant en werken op veel
gebieden samen. Sinds kort ook op gebied van
geriatrische revalidaƟezorg. Dit om de kwaliteit van
deze zorg in de regio te verbeteren. Ze beginnen
bij de basis: bereikbaarheid. De start van ‘1 loket
voor GRZ’ is een belangrijke zet voor een vloƩe en
klantvriendelijke doorstroom van revalidaƟecliënten
van ziekenhuis naar zorglocaƟe. Vanaf april 2016 is
het loket bereikbaar via 06 39337696.

De voordelen van 1 GRZ-loket
Beter bereikbaar en altijd een bed
De drie constateerden dat de doorstroom van
ziekenhuis naar geriatrische revalidaƟelocaƟe
niet alƟjd even vlot verloopt. Soms krijgt u geen
gehoor of er is geen bed beschikbaar. Vervelend
voor zowel verwijzer als cliënt. OpƟmale
bereikbaarheid en plaatsingsgaranƟe zouden
de doorstroom enorm kunnen verbeteren. Het
idee voor ‘1 loket voor GRZ’ – dat aan deze
behoeŌen voldoet – werd geboren.

3 in 1

Hoe het werkt

Via dit loket informeert u voortaan
naar de beschikbaarheid van
revalidaƟeplaatsen bij De Riethorst
Stromenland, Volckaert en
Schakelring. Het loket is 24
uur per dag bemand door
medewerkers van een van
de drie organisaƟes. U krijgt
dus iemand van De Riethorst
Stromenland, Volckaert of
Schakelring aan de lijn.

U belt naar het loket. De medewerker die
opneemt ziet in één oogopslag of er een
revalidaƟeplek is op de locaƟe van voorkeur.
Als dit niet het geval is, kijkt de medewerker
meteen in het systeem of er plaats is bij de
twee andere zorgorganisaƟes. Als de keuze
gemaakt is, reserveert het loket een plaats.
De gegevens van de gekozen zorgorganisaƟe
worden aan u doorgegeven. U neemt hierna
zelf contact op met de zorgorganisaƟe die de
cliënt gaat plaatsen. U verwijst en de cliënt kan
het ziekenhuis verlaten. Als er bij geen van de
drie plek is, helpen we u bij het vinden van een
alternaƟef.
In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het om
een complexe revalidaƟebehoeŌe gaat, is er
overleg met de revalidaƟeafdeling en/of de
betrokken arts.
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Verbeterde doorstroom van cliënten
24/7 bereikbaar – telefonisch en via e-mail
100% plaatsingsgaranƟe
Niet meer rondbellen als keuze 1 niet kan
Persoonlijk contact (geen bandje)
Snel duidelijkheid voor cliënten
Draagt bij aan klantvriendelijk imago
Kwaliteitsbevordering door samenwerking

Specialisten in ouderenzorg
Binnen Behandelcentrum Brabant zijn de
experƟse en ervaring van De Riethorst
Stromenland, Volckaert en Schakelring
gebundeld. Door als specialisten in de
ouderenzorg kennis met elkaar te delen
inspireren we elkaar en verbreden we onze
horizon. We leren van elkaars werk- en
zienswijzen. We hopen daarmee samen
de kwaliteit van revalidaƟezorg én het
enthousiasme voor ons vak te bevorderen.
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