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Bijzondere module Geriatrische revalidatiezorg 

 
NB: de Bijzondere module Zorg met verblijf is ook van toepassing! 
 
De leveringsvoorwaarden van QuaRijn bestaan uit een aantal onderdelen, ‘modules’. De 
Algemene module geldt voor alle zorgverlening. Deze bijzondere module bevat specifieke 
voorwaarden die aansluiten op het karakter van de betreffende zorg. 

 
1. Wat is geriatrische revalidatiezorg? 

Vanuit de thuissituatie of na een ziekenhuisopname of eerstelijns verblijf kunt u voor 
revalidatie gebruik maken van geriatrische revalidatiezorg. De maximale duur van deze 
zorg is zes maanden, tenzij uw zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven voor 
verlenging. 

 
2. Wat moet geregeld zijn vóór de start van de revalidatie? 

Er is een complete overdracht van benodigde gegevens ontvangen van de huisarts resp. 
het ziekenhuis 

 
3. Ontvangt u een zorgplan als u alleen geriatrische revalidatiezorg ontvangt? 

In afwijking van de Algemene module gelden de bepalingen over het zorgplan niet als u 
geriatrische revalidatiezorg van ons ontvangt. U krijgt een behandelplan dat de specialist 
ouderengeneeskunde in overleg met u opstelt.  

 
4. Zijn er afspraken die afwijken van de Algemene module? 

Naast de situaties genoemd in de Algemene module (7a), eindigt de overeenkomst ook  

 op de dag dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis 

 als de revalidatiezorg naar het oordeel van de specialist ouderengeneeskunde niet 
meer noodzakelijk is, en/of doorgaan met de behandeling niet zinvol is 

 op de dag dat de maximale termijn voor revalidatie die is gesteld door de zorgverze-
keraar verstrijkt en deze voor u geen verlenging van de termijn heeft verleend. 

 
5. Zijn er afspraken die afwijken van de Bijzondere module Zorg met verblijf?  

De volgende afspraken zijn anders dan in de Bijzondere module Zorg met verblijf vermeld:  

 U moet uw kamer betrekken op de dag waarop deze aan u beschikbaar is gesteld 

 Bij geriatrische revalidatiezorg in Het Zonnehuis bestaat de mogelijkheid dat u samen 
met een andere cliënt verblijft in een tweepersoonskamer. Indien u dit niet wenst, 
zoeken wij samen met u naar een alternatief. 
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 Behalve in de situatie genoemd bij het vorige punt, is verhuizing op uw verzoek naar 
een andere kamer niet mogelijk. Bij vertrek of na overlijden moet de kamer binnen 24 
uur na het einde van het verblijf leeg worden achtergelaten, deze periode kan niet 
worden verlengd. 

 De afspraken voor partnerverblijf gelden niet bij revalidatie. 
 
 

* * * 
 
 
Heeft u vragen? Bel 085 – 4 88 99 00 of mail naar Servicebureau@QuaRijn.nl 
 
 
 
Wijk bij Duurstede, februari 2021 
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