
Aanmelden met één telefoontje

06 - 82 14 35 74

Voor wie?
Voor alle patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven en onder 

behandeling blijven van de eigen huisarts.

Voor respijtzorg, bijvoorbeeld voor een echtpaar waarvan de ene 

partner licht dementerend is en de ander geopereerd moet worden. 

Beiden kunnen dan opgenomen worden in het pension.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in laag of hoog complex.

Zorg
Verpleegkundigen niveau 4 en 5

1.    Onder regie van eigen huisarts of één van de onderstaande huis-

artsen, indien de regie niet zelf gevoerd kan worden bijvoorbeeld 

door te grote afstand.

2.    Dag 2 wordt zorgplan opgesteld met doelen om patiënten weer 

naar huis te krijgen.

3.    38 Bedden, altijd een bed beschikbaar.

Huisartsen:

•  Ümit Tas, kaderarts ouderengeneeskunde

•  Petra de Boks

•  Boris Koerts

•  Eric Muris

Terug naar huis
Het Buurtzorgpension 

informeert u als de patiënt 

weer naar huis gaat.

Indien wijkverpleging 

tijdelijk was stopgezet,  

wordt deze door Buurtzorg 

geïnformeerd.

Opname en zorg 
tijdens ANW-uren

Z.O.Z.

Aanmelden patiënten
Telefonisch 24 uur per dag, 7 dagen per week

Aanmeldformulier downloaden via www.cohaesie.nl/huisartsenbedden/buurtzorgpension/

Aanmeldformulier met medische gegevens opsturen naar spijkenisse@buurtzorgpension.nl

Voor wie niet?
•  Patiënten met WLZ-indicatie 

die op de wachtlijst staan

•  Terminale patiënten

•  Zwaar verslaafden

•  Psychische patiënten

Buurtzorgpension 
Spijkenisse

spijkenisse@buurtzorgpension.nl

Informatie: buurtzorgpension.nl/vestigingen/spijkenisse
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Locatie
Het Buurtzorgpension is gevestigd in Spijkenisse Medisch Centrum

Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse

Opname tijdens ANW-uren
•  Huisartsenpost stuurt waarneembericht 

naar eigen huisarts bij opname tijdens ANW.
•  Buurtzorgpension informeert eigen huisarts 

op eerstvolgende werkdag na opname in ANW.

Zorg tijdens ANW-uren
•  Buurtzorg verpleegkundige belt huisartsen-

post op 0181 - 62 70 55.
•  Triagist doet telefonische triage en registreert 

visite indien nodig.
•  Huisarts en chauff eur gaan met de visite 

laptop naar Buurtzorgpension.
•  Waarneembericht wordt verzonden naar de 

huisarts die de zorg draagt voor de patiënt 
overdag.

•  De buurtzorg verpleegkundige geeft aan 
welke huisarts dit is.

Let op!
Heeft u patiënten die opgenomen zijn in het Buurtzorgpension en verwacht u dat er zorg in de ANW-uren 
nodig is? Zet dan een overdacht in MijnPatiëntenPortaal van Topicus voor de huisartsenpost. Ook toegang 
via LSP draagt hier aan bij.
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