
Inleiding

U bent opgenomen in het academisch ziekenhuis 
Maastricht (azM) voor medische en verpleegkundige 
behandeling. Uw opname wordt beëindigd omdat 
u voor de specialistische hulp die u nodig had niet 
meer opgenomen hoeft te zijn. Het liefst laten wij 
u zo snel mogelijk naar huis gaan. Er zijn echter 
mensen die langere tijd nodig hebben om goed te 
herstellen. Daarvoor is er een voorziening getroffen 
als overbrugging tussen het azM en de thuissituatie.
Er is een speciale herstelkliniek ingericht op de vierde 
verdieping van Klevarie te Maastricht onder de naam 
azM Herstelzorg.

Ontslagprocedure als herstelzorg 
gewenst is

Bij het begin van uw behandeling in het azM 
bespreken de arts en verpleegkundige met u 
welke weg voor u de beste zal zijn naar een zo 
goed mogelijk herstel. Als hiervoor verblijf in de 
herstelkliniek nodig is, doet de afdeling een aanvraag 
hiervoor bij het Ontslagbureau. Soms komt het voor 
dat er poliklinisch al met u gesproken wordt over de 
herstelkliniek en dat in die fase al het Ontslagbureau 
wordt ingeschakeld. 
De mogelijkheid bestaat dat u in het ziekenhuis moet 
wachten op een beschikbare plaats.

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is 
uiteindelijk de instantie die bepaalt of u in aanmerking 
komt voor een verblijf in de herstelkliniek van 
azM Herstelzorg. De duur van het verblijf is mede 
afhankelijk van uw herstel. Het uiteindelijke doel is dat 
u in zo goed mogelijke conditie kunt terugkeren naar 
uw eigen woonomgeving.

De herstelkliniek is een AWBZ instelling, waarvoor 
een wettelijke eigen bijdrage wordt gerekend.

azM Herstelzorg

azM Herstelzorg is een zelfstandige organisatie die 
gehuisvest is op de vierde verdieping van Klevarie.
Deze etage is verbouwd en aangepast aan 
herstelpatiënten.

azM Herstelzorg is een aanbieder van vijf 
zorgproducten: 
1.  herstelzorg (na ziekenhuisopname);
2.  verpleeghuiszorg (in afbouw);
3.  dagbehandeling Fibromyalgie;
4.  infuustherapie voor Reuma patiënten;
5.  beweeggroep voor Reuma patiënten.

 Inhoud van de zorg bij azM 
Herstelzorg

De verpleegkundige zorg wordt geboden 
door vakbekwame verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden. De medische zorg wordt 
verleend door een verpleeghuisarts; waar nodig zal 
de medisch specialist van het azM bij de behandeling 
betrokken worden. Ook fysiotherapeuten zijn 
werkzaam bij azM Herstelzorg. Zonodig worden 
er ook andere hulpverleners ingeschakeld zoals 
logopedie, ergotherapie en/of diëtetiek.
Er wordt u de mogelijkheid geboden om samen met 
andere patiënten aan dagbestedingactiviteiten deel te 
nemen.
Er wordt met u een individueel zorgplan gemaakt 
waarin de verzorging, de medische dienst, de 
fysiotherapie en de afdeling dagbesteding betrokken 
worden. Dit zorgplan bevat uw behandeldoelen en de 
activiteiten en later ook de evaluaties. De inhoud van 
het zorgplan wordt in elke fase met u besproken.

Omdat uw opname in de herstelkliniek ook een 
juridisch kader heeft, wordt aan het begin van uw 
verblijf een behandelovereenkomst gesloten. Hierin 
zijn de voorwaarden opgenomen die uw opname in de 
herstelkliniek rechtvaardigen. Zo moet u beschikken 
over een geldig indicatiebesluit passend bij het 
zorgaanbod van de organisatie en geldig gedurende 
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de hele duur van de opname. Als de termijn van dit 
besluit afl oopt of als u een herindicatie krijgt die niet 
past bij de doelstelling van de herstelkliniek, wordt 
uw opname beëindigd. U gaat dan terug naar uw 
oorspronkelijke woonsituatie, eventueel in afwachting 
van een opname in een andere zorginstelling.
Als aanvullende hulp thuis nodig is, dan regelt de 
verpleegkundige dit samen met u en schakelt zonodige 
het CIZ in voor de juiste indicatiestelling die aansluit 
bij uw nieuwe situatie. 

Alles wordt in het werk gesteld om uw verblijf bij azM 
Herstelzorg zo prettig mogelijk en in een huiselijke 
sfeer te laten verlopen. Dagelijks krijgt u drie 
maaltijden aangeboden in een sfeervolle ambiance. 
U krijgt tijdens uw verblijf de beschikking over één- of 
tweepersoons kamer. U kunt bezoek ontvangen tussen 
11.00 uur `s ochtends en 
20.00 uur `s avonds.

Contact

Misschien hebt u na het lezen van deze folder nog 
vragen. De verpleeg kundigen zijn graag bereid om uw 
vragen te beantwoorden.
Als u voorafgaand aan uw opname een 
kennismakingsbezoek aan de herstelkliniek op 
prijs stelt, kunt u hiervoor een afspraak maken via 
telefoonnummer 043- 601 94 00.

 azM Herstelzorg verzoekt u om op de opnamedag de 
volgende gegevens bij u te hebben: 

1.  uw verzekeringsnummer of de polis van uw   
 zorgverzekering;
2. uw sofi -nummer;
3.  de naam, het telefoonnummer en het   
 correspondentie- en/of contactadres van uw   
 contactpersoon;
4.  de medische en verpleegkundige overdracht die u 

meekrijgt van het ziekenhuis;
5. uw identiteitsbewijs of paspoort.

Bereikbaarheid Herstelzorg

Bezoekadres: 
Polvertorenstraat 6
Maastricht

Postadres:
Postbus 709
6200 AS Maastricht
 
T: 043-601 94 00 

E: info@azmherstelzorg.nl

I: www.azmherstelzorg.nl

   


