Welkom bij Bed in de buurt
Woonzorgcentrum d'Oude Raai

Hoe kunt u ons bereiken?
d'Oude Raai
Ferdinand Bolstraat 321
1072 MA Amsterdam
T: 020- 3485400
Website: www.cordaan.nl/locatie/doude-raai
Facebook: www.facebook.com/ouderaai
Cliënten Servicebureau Cordaan

Bed in de buurt (tijdelijk verblijf)

T:088-2673226
(maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur)
Heeft u tijdelijk zorg nodig? Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Of omdat uw

Voor vragen over Bed in de buurt of voor het aanvragen van een indicatie kunt

partner of familie even geen zorg kan bieden?

u rechtstreeks terecht bij het Cliënten Service bureau van Cordaan.

U kunt bij d'Oude Raai terecht voor een bed in uw eigen buurt in een van onze
speciaal ingerichte kamers.

d'Oude Raai is goed bereikbaar met het openbaar vervoer bus 65 halte

Bij Bed in de buurt verblijft u enkele dagen of weken in woonzorgcentrum d'Oude Raai,

Scheldestraat en tram 12 halte Cornelistroostplein (Amstelstation)

waarna u weer teruggaat naar uw eigen huis.

Komt u met de auto? Betaald parkeren kan voor de deur.

Verblijven bij Bed in de buurt
U kunt gebruikmaken van Bed in de buurt als u door
omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kunt krijgen.
-Als uw partner, uw familie of anderen (mantelzorgers)
tijdelijk niet of onvoldoende voor u kunnen zorgen.
-Als u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen,
bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte of een
handicap.
-Als herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is .
-Als u moet aansterken na een ziekenhuisopname of als u
tussen twee ziekenhuisopnamen in zit.

Uitgebreide Bed in de buurt
diensten:
Wat doen we voor u?
U krijgt de verzorging en begeleiding die u nodig heeft. Onze verzorgenden en
andere deskundigen zoals de diëtist, psycholoog en fysiotherapeut staan voor
u klaar.
U kunt tijdens uw verblijf gebruikmaken van alle aanwezige voorzieningen,
zoals een pedicure en een kapper. We bieden ook specialistische zorg (zoals
stoma- of wondverzorging), mocht dat nodig zijn.
In d'Oude Raai is er een uitgebreid activiteitenaanbod. U kunt tijdens uw
verblijf deelnemen aan diverse activiteiten, zoals bingo, gespreksgroepen, de
wandelclub, gymnastiek en de spelmiddag.

Werkwijze

Gedurende uw verblijf overleggen wij met u wanneer u weer naar uw eigen

Uw huisarts of ziekenhuis meldt u aan bij het Cliënten Servicebureau van

huis kunt en wat ervoor nodig is om dit te organiseren, bijvoorbeeld door het

Cordaan. De eigen huisarts draagt de medische eindverantwoordelijkheid

regelen van thuiszorg.

tijdens het verblijf in d'Oude Raai of de huisarts verbonden aan het huis
neemt deze verantwoordelijk tijdelijk over. Het Cliënten Servicebureau van

Tijdens het kortdurend verblijf in d'Oude Raai kunnen we samen met u

Cordaan kan de huisarts ondersteunen bij het aanvragen van de juiste

nadenken over de mogelijkheden om na vertrek ook goed en langer thuis

indicatie voor deze kortdurende zorg. Het zorgteam van d'Oude Raai kan ook

te kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld met ondersteuning van een

ondersteunen in de zorg tijdens het verblijf.

vrijwilliger of inzet van de ergotherapeut die bij u thuis kan adviseren over
aanpassingen die het thuis blijven wonen kunnen vergemakkelijken.

Naast eerstelijns kortdurend verblijf bieden wij ook kortdurende respijtzorg.
Respijtzorg is mogelijk als de mantelzorger de zorg tijdelijk niet meer
aan kan. Een indicatie voor respijtzorg kan worden aangevraagd bij het
Indicatieadviesbureau Amsterdam van de gemeente. Deze indicatie wordt
nooit met spoed afgegeven, omdat het moet gaan om planbare zorg. De
casemanager dementie van Cordaan, participatiecoach van uw dagbesteding
of het Cliënten Servicebureau kunnen ondersteunen bij het aanvragen van
deze indicatie bij de gemeente. De planbare zorg zal in dit geval geboden
worden door de Thuiszorg van Cordaan of uw eigen thuiszorg.

