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Voor wie  

Er is een groep klanten die zich met behulp van thuiszorg, huishoudelijke dienst, 

mantelzorg en/of vrijwilligers in de thuissituatie net kan redden. Ze hebben vaak een 

kleiner sociaal vangnet en veelal is er sprake van meerdere stoornissen of 

aandoeningen. Soms kan een kleine verandering een grote impact hebben op de 

zelfredzaamheid bij dagelijkse activiteiten. Indien zich een dergelijke verandering 

voordoet, is 24 uur directe zorg in de nabijheid noodzakelijk. Iets wat in de 

thuissituatie moeilijk te realiseren is.  

Tot 1 januari 2014 kregen mensen een indicatie, doorgaans zorgzwaartepakket 3, voor 

kortdurend herstel in een verzorgingshuis. Sinds 1 januari worden deze indicaties 

beperkt afgegeven. Icare biedt hiervoor een nieuwe mogelijkheid, in de vorm van 

herstel- en respijtzorg. 

 

Het Icare aanbod  

Kortdurende herstelzorg 

Mensen logeren kortdurend in een beschermde omgeving, waarbij 24 uur per dag 

directe zorg, gepland en ongepland, beschikbaar is. Tijdens het kortdurende verblijf 

wordt de thuissituatie in afstemming met de klant opnieuw bekeken. Indien nodig 

worden er stappen ondernomen om de thuissituatie zo te veranderen dat de klant, 

na verblijf in de Icare locatie, zich weer zelfstandig kan redden.  

Uiteraard zijn er combinaties mogelijk met behandeling door een fysiotherapeut, 

specialist ouderengeneeskunde en ergotherapeut van de Icare locatie op basis van de 

zorgverzekering van de klant. 

 

Respijtzorg 

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan 

een ander over te laten. De mantelzorger heeft daardoor even vrijaf van de zorgtaken 

om op adem te komen en de taken na die tijd weer te kunnen hervatten. Ook in 

situaties dat de mantelzorger zelf een behandeling of ziekenhuisopname moet 

ondergaan en de partner tijdelijk onderdak met verzorging nodig heeft, is respijtzorg 

een zeer welkome mogelijkheid.  



 

Praktische informatie  

Wijkverpleegkundige 

Herstel- en respijtzorg is een vorm van thuiszorg die Icare aan haar klanten kan 

bieden. Dat betekent dat de wijkverpleegkundige van Icare de klant begeleidt en 

overzicht houdt zolang het nodig is, vanaf het moment van verblijf in de Icare locatie. 

Bij thuiskomst van de klant blijft zij het aanspreekpunt voor de klant.  

 

Indicatie 

Een extramurale indicatie PV klasse vier is toereikend. In overleg kan worden 

bekeken welke andere indicatiemogelijkheden hiervoor in aanmerking komen. 

Hiervoor kunt u contact zoeken met de betrokken wijkverpleegkundige of Icare 

locatie, contactgegevens staan verderop in deze folder. 

 

Duur verblijf 

Het doel is dat de klant op krachten komt en zo snel mogelijk weer naar zijn/haar 

eigen vertrouwde thuissituatie terug kan keren. De verwachte duur van het verblijf 

wordt bij aanvang afgesproken en wekelijks evalueert de wijkverpleegkundige dit 

met de klant. De verwachting is dat de klant na maximaal zes weken naar huis kan. 

Mocht dit niet lukken, dan wordt er door de wijkverpleegkundige naar een passende 

oplossing gezocht. De wijkverpleegkundige communiceert hier tijdig en duidelijk 

over. 

 

Kosten 

De kosten voor een verblijf zijn € 40 per dag. Dit zijn kosten van een 

eenpersoonskamer met sanitaire voorzieningen, een hoog/laag bed, kledingkast, TV, 

telefoon, linnengoed incl. wassen, schoonmaak van het appartement, eten en 

drinken conform richtlijnen AWBZ instellingen. Icare is zich ervan bewust dat dit voor 

veel mensen een groot bedrag is als dit, naast de reguliere maandlasten van de 

klant, betaald dient te worden. Daarom wordt er tot 1 juli 2014 een 

verblijfsvergoeding van € 20 per dag in rekening gebracht. De klant tekent een 

overeenkomst waarin de werkelijke kosten van verblijf per dag worden benoemd en 



 

de korting van € 20 per dag wordt toegekend. Mochten mensen van een andere 

thuiszorgorganisatie van deze zorg gebruik willen maken dan is dit mogelijk. 

Gedurende het verblijf is de wijkverpleegkundige van Icare verantwoordelijk voor de 

klant. De klant wordt na herstel weer overgedragen aan de andere 

thuiszorgorganisatie, als de klant hiervoor kiest. 

 

Locaties en zorg aanvragen  

Deze vorm van zorg wordt op een drietal locaties in Drenthe geboden, waar 

maximaal achttien plaatsen beschikbaar zijn. De zorg kan bij de u bekende 

wijkverpleegkundige worden aangevraagd of bij de betreffende Icare locatie. 

Wijkverpleegkundige - Icare Zorgcentrale, telefoon 0900 88 33 (€ 0,10 p.m.) 

Assen  - verzorgingshuis Boshof, telefoon (0592) 33 22 22 

Gasselte  - woonzorgcentrum ‘t Maandhoes, telefoon (0599) 56 54 39 

Gieten  - woonzorgcentrum Dekelhem, telefoon (0592) 23 38 88 

 

 

 

 

 

Icare is altijd bereikbaar. ____________________________________________ 

Goede zorg, soms een leven lang, daar komt natuurlijk heel wat bij kijken; vragen, 

aanmelding, problemen, acute situaties. Icare kan daar snel en efficiënt op reageren.  

Wij zijn dan ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via Icare 

Zorgcentrale, telefoon 0900 88 33 (10 cent per minuut). 
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