Welkom bij
Observatie Oost Achterhoek
Vanaf vandaag verblijft u enkele dagen bij Observatie Oost Achterhoek.
Gedurende deze dagen kijken wij wat er aan de hand is en wat de beste
oplossing kan zijn voor uw situatie, zodat u zo veilig en zelfstandig
mogelijk thuis kunt blijven wonen.
Wat houdt de observatie in?
De komende dagen worden er onderzoeken gedaan door een deskundig
team. Zij gaan kijken welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg op korte
termijn voor u geregeld kan worden. In overleg met de huisarts wordt er
een adviesplan op maat voor u gemaakt.

Observatie Oost Achterhoek is een
samenwerking tussen Marga Klompé,
Huisartsenzorg Oost Achterhoek en
Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Hoe lang duurt de observatie?
U kunt maximaal 9 dagen bij Observatie Oost Achterhoek blijven.
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk
weer naar huis kunt. Daarom doen we veel in korte tijd en vragen we
daarbij uw medewerking en die van uw (eventuele) mantelzorger.

Dag 1

Op deze dag vindt de intake plaats.

Dag 2/3

Behandelaren komen bij u langs om kennis met u te
maken en de observatie te starten.

Dag 3/4

Op dag 3 of 4 wordt de duur van het observatietraject afgestemd. Dit bespreken we samen met u
en uw mantelzorger. Dit gesprek vindt plaats op de
afdeling. We stemmen het tijdstip zoveel mogelijk
met u en uw mantelzorger af.

Dag 3-9

Behandelaren komen bij u langs voor onderzoek.
Tijdens deze dagen bekijken we de vervolgzorg:
kunt u veilig naar huis met zo nodig hulp van
thuiszorg of heeft u een indicatie nodig voor
langduriger verblijf? Wij regelen daarna voor u
de vervolgzorg en de overdracht.

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe
op Observatie Oost Achterhoek. Heeft u
vragen of is er iets onduidelijk? Stel uw
vraag gerust aan de zorgmedewerkers.
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