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Zorghotel Roermond ligt pal naast het Laurentius Ziekenhuis, op een
gemakkelijk bereikbare locatie dichtbij het centrum van Roermond.
Het zorghotel is gericht op revalidatiezorg voor ouderen, maar ook mensen
die voor een kortere periode willen genieten van de gastvrijheid, de zorg en
de faciliteiten van het zorghotel zijn van harte welkom.
In deze folder leest u meer over:
 verblijf om te herstellen,
 verblijf met zorg zoals thuis,
 verblijf zonder zorg.
Tot ziens in Zorghotel Roermond!

U kunt in het zorghotel rekenen op een
gastvrij onthaal in een aangename en
comfortabele omgeving, met veel licht en
ruimte; elementen die bijdragen aan uw
welzijn en welbevinden. Indien nodig kunt u
24 uur per dag een beroep doen op ondersteuning door het deskundige zorgteam.
Een geruststellende gedachte.

De kamer
De kamers, elk met eigen badkamer, zijn van
alle gemakken voorzien en goed toegankelijk
voor mensen in een rolstoel. De bedden zijn
comfortabel en in hoogte verstelbaar. De
kamers zijn standaard voor één persoon,
maar er is voldoende ruimte voor een
tweede bed.

Restaurant en sportcafé
In het sfeervolle restaurant met open keuken
wordt dagelijks vers gekookt en in het
gezellige sportcafé kunt de hele dag terecht
voor een lekker kopje koffie, cappuccino,
latte macchiato of thee.

Lounge, bibliotheek en patiotuin
In de loungeruimtes en de bibliotheek kunt u
even ontspannen met een goed boek
of een spelletje. Bij goed weer is het heerlijk
zitten op het grote terras van de patiotuin.
In het zorghotel is gratis wifi beschikbaar.

In Zorghotel Roermond kunt u terecht voor een verblijf mét en zonder zorg.
Hieronder leest u meer over de mogelijkheden en voorwaarden.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de receptie van het zorghotel; de
medewerkers helpen u graag verder.

Verblijf om te herstellen
De meeste kamers in het zorghotel zijn bestemd voor mensen die moeten
revalideren na een ziekenhuisopname. Maar u kunt er ook terecht als u na
een ingreep in het ziekenhuis nog een korte periode zorg en/of revalidatietherapie nodig heeft voordat u weer naar huis kunt. In beide gevallen heeft u
een verwijzing nodig van het ziekenhuis (via de transferverpleegkundige) of
uw huisarts. De kosten voor de zorg en het verblijf worden dan vergoed
vanuit de zorgverzekering. Afdeling Zorgbemiddeling kan u hier alles over
vertellen. U bereikt de afdeling via het nummer 088-61 01 755 (kies optie 1).

Verblijf met zorg zoals thuis
Heeft u thuiszorg (van een thuiszorgorganisatie of via een pgb) en wilt u er
graag een paar dagen tussenuit? Of is uw mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar en kunt u hierdoor niet alleen thuis blijven? Dan kunt u mogelijk in het
zorghotel terecht. Op basis van uw zorgvraag bekijkt het zorgteam of de
benodigde zorg geleverd kan worden. Dat gaat eventueel in samenspraak
met uw reguliere zorgverlener. Als u een indicatie heeft, worden de zorgkosten vergoed vanuit de zorgverzekering. De hotelkosten worden soms ook
vergoed door de zorgverzekeraar; dit is afhankelijk van uw aanvullende
verzekering. Dit kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Verblijf zonder zorg
Bent u of is uw partner slecht ter been of rolstoelafhankelijk en wilt u graag
samen even weg? Of revalideert uw partner in het zorghotel? Dan is Zorghotel Roermond dé plek om een paar nachten te verblijven. En als u er op uit
wil dan heeft Roermond, met haar historische binnenstad, veel te bieden!
De kosten van het verblijf zijn voor eigen rekening, tenzij u hiervoor
aanvullend verzekerd bent.

Zorghotel Roermond
Postadres:
Mgr. Driessenstraat 6, gebouw 10
6043 CV ROERMOND
Telefoon 0475 345 345
Parkeren bij het zorghotel: toets op uw navigatie het adres Nassaustraat 116 in
Roermond in. Dit is het adres van de parkeerplaats bij Zorghotel Roermond.
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