Veelgestelde vragen respijtappartement gemeente Leeuwarden
Waar is het appartement?
Wij hebben de beschikking over één appartement: Zorghuizen Noord Nederland – zorghuis
‘t Vliet.
Is het voor iedereen?
Het gebruik van de appartementen is bedoeld voor de mantelzorgers in de gemeente
Leeuwarden in het kader van respijtzorg. Per situatie is het gebruik verschillend. De ene
keer zal de mantelzorger in een appartement verblijven, maar meestal is het de
zorgvrager. We leveren maatwerk en bekijken elke aanvraag opnieuw. U moet er rekening
mee houden dat degene waarvoor u zorgt ook wel eens alleen op de kamer zal zijn. Eigen
verantwoordelijkheid is dus belangrijk. Er moet geen wegloop gevaar zijn en iemand moet
goed genoeg zijn om te kunnen alarmeren als er iets is. Er kan veel geregeld worden met
de zorg die in huis aanwezig is, maar er zijn uiteraard grenzen.
Wat kost het verblijf?
Het verblijf kost € 6,00 per etmaal.
Voor een verblijf van drie nachten betaald u dus 3 x € 6,00 = €18,00.
Hoe lang mag ik in het appartement?
Maximaal 14 dagen.
Hoe vaak mag ik in het appartement?
U kunt vaker gebruik maken van het appartement, dit kan in overleg.
Moet ik ook reserveren?
Reserveren is pas mogelijk na een intakegesprek. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij
Mantelzorg Amaryllis via 058 303 0400 of mantelzorg@amaryllisleeuwarden.nl.
Hoe ver van te voren moet ik reserveren?
Wij hebben de tijd nodig om het verblijf goed te regelen, daarom gaan wij uit van een
aanmeldperiode van minimaal drie weken.
Kan mijn eigen thuiszorg ook mee?
Ja, dat is juist de bedoeling. We streven ernaar om de thuissituatie zoveel mogelijk te
kopiëren. Uw eigen thuiszorg kan dus mee, maar bijvoorbeeld ook de fysio of pedicure die
thuis komt of de buurvrouw die elke donderdagochtend een kopje koffie komt drinken.
Is er een indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig. U kunt zich aanmelden bij Mantelzorg Amaryllis.
Vervolgens komt er een medewerker bij u langs om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
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Is het wel veilig?
Het appartement is voorzien van een alarmsysteem, deze staat altijd ingeschakeld en mag
u bij nood altijd gebruiken. De zorg die verbonden is aan het huis zal de oproep
beantwoorden en u komen helpen.
Zijn er gezellige activiteiten in het huis?
In het zorghuis worden activiteiten georganiseerd waaraan u altijd mee mag doen!
Is het eten in gezelschap of alleen?
Deze keuze laten we aan u. U mag alleen op de kamer eten, maar er is ook een
mogelijkheid om aan te haken bij de bewoners die gezamenlijk eten. Dit mag per maaltijd
wisselend zijn. Als u alleen ontbijt op u kamer wil, maar de lunch en het avondeten
gezamenlijk wil nuttigen dan is dat prima, zolang we het van te voren maar weten. Ook
met dieetwensen kunnen we rekening houden, zolang u dit tijdig aangeeft.

Het verblijf in een appartement is altijd op eigen risico. Het is een welzijnsverblijf en geen
zorgopname. We maken nooit beloftes, maar kijken naar de mogelijkheden met elkaar.
Daarnaast kunnen wij geen crisisopvang bieden en geen spoedaanvragen aannemen, omdat
we tijd nodig hebben om zaken goed te regelen.
Wilt u een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken, dan kunt u contact
opnemen met Mantelzorg Amaryllis via telefoonnummer 058 303 0400 of e-mail
mantelzorg@amaryllisleeuwarden.nl.
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