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Flexibele opvang voor 
ouderen

 

Veel ouderen met psychiatrische 
problematiek vinden het fijn als ze na 
een opname bij Emergis weer terug 
naar huis kunnen. Voor sommige 
mensen is de overgang van de 
afdeling ouderenpsychiatrie naar 
hun eigen huis te groot. Zij missen 
thuis de rust, veiligheid en de vaste 
activiteiten die er op de afdeling wel 
waren. Flovo (flexibele opvang voor 
ouderen) helpt u bij de overgang 
van de afdeling naar huis. Of bij het 
voorkomen van een opname. In deze 
folder leest u wat Flovo precies is. 



Wat is Flovo?
Flovo is de afkorting van Flexibele 
opvang voor ouderen. U woont 
zelfstandig, eventueel met hulp, 
maar kunt terecht bij de afdeling 
ouderenpsychiatrie van Emergis om 
mee te doen met de activiteiten die 
hier plaatsvinden. 

Voor wie is Flovo?
Flovo is geschikt voor u als u:
π behandeld wordt door een sociaal- 
psychiatrisch verpleegkundige van de 
afdeling ouderenpsychiatrie, of als 
u opgenomen bent op de afdeling 
ouderenpsychiatrie;
π het moeilijk vindt om na een 
opname naar huis te gaan;
π eenzaam bent;
π afleiding of steun nodig heeft;
π dagbesteding in een zorgcentrum 
voor u net een brug te ver is;
π u een terugval of (nieuwe) opname 
wilt voorkomen.

 

Hoe werkt het?
De sociaalpsychiatrisch 
verpleegkundige (spv’er) meldt u aan 
voor Flovo. U heeft regelmatig een 
gesprek met de spv’er. Dit is tevens 
uw contactpersoon. 

Wat kan er bij Flovo?
Als u gebruikmaakt van Flovo, kunt u:
π doordeweeks tussen 10.00 en 
16.00 uur op afspraak op de afdeling 
ouderenpsychiatrie van Emergis  
terecht;
π meedoen aan activiteiten op de 
afdeling zoals u gewend was tijdens 
uw opname;
π mensen ontmoeten en een praatje 
maken;
π samen met anderen een warme 
maaltijd eten in het restaurant.

Voordelen Flovo 
Door naar de afdeling te komen, bent 
u even weg van huis en doorbreekt 
u de dag. U mag op afspraak zelf 
bepalen wanneer u komt en hoelang 
u blijft. De activiteiten op de afdeling 
ouderenpsychiatrie vinden plaats 
in een voor u vertrouwde en veilige 
omgeving. 
 



Wat kan niet bij Flovo?
Flovo is opvang en geen behandeling. 
Het is niet de bedoeling dat u met 
artsen praat over uw behandeling of 
medicijnen. Wilt u toch ergens over 
praten? Dan kunt u een begeleider 
aanspreken. 

Waar moet ik precies zijn?
Voor Flovo gaat u naar de afdeling 
voortgezette klinische behandeling 
van Emergis ouderenpsychiatrie.  
U kunt een afspraak maken via het 
telefoonnummer van het secretariaat 
ouderenpsychiatrie: 0113 26 74 30. U 
wordt vervolgens doorverbonden met 
de afdeling. 

Toegang tot Flovo 
Om gebruik te kunnen maken van 
Flovo heeft u een WMO beschikking 
nodig. Deze krijgt u van de gemeente. 
Er vindt een toegangsonderzoek 
in de vorm van een gesprek met 
u plaats waarin samen met u en 
eventueel familie of naasten wordt 
gekeken of Flovo passend voor u is. 
Het onderzoek bestaat uit een aantal 
vragenlijsten en het opstellen van een 
plan. 

Als Flovo passend is voor uw situatie 
en ondersteuningsvraag, kunt u 
gebruik maken van Flovo. Als uit het 
gesprek blijkt dat Flovo niet geschikt 
voor u is, krijgt u advies over welk 
alternatief wel bij u past. 

Wat kost het?  
Een deel van de kosten voor Flovo 
moet u zelf betalen. Hoeveel u precies 
moet betalen, is afhankelijk van uw 
situatie. Bijvoorbeeld de hoogte van 
uw loon of uitkering, of van met 
hoeveel mensen u samenwoont. Het 
CAK beslist hoeveel eigen bijdrage u 
precies moet betalen. Op de website 
www.hetcak.nl vindt u daarover meer 
informatie. Als u dat wilt, dan kunnen 
wij samen met u uitrekenen hoeveel u 
ongeveer zelf moet betalen. 
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Adresgegevens
Emergis
ouderenpsychiatrie voortgezette 
klinische behandeling
Oostmolenweg 105
4481 PM Kloetinge
Telefoon 0113 26 74 60
www.emergis.nl

Vragen?
Voor meer informatie over Flovo 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat ouderenpsychiatrie, 
telefoon 0113 26 74 30.
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