Wachtlijst Locaties Wonen met Zorg Careyn Utrecht Stad
Hierbij treft u een overzicht aan van het actuele aantal wachtenden
en de geschatte wachttijden van alle locaties van Careyn Utrecht Stad
Wonen met Zorg.
Actuele wachtlijsten en wachttijden
Over het algemeen gelden er wachttijden voordat u terecht kunt bij uw voorkeurslocatie van
Careyn. Deze wachttijden zijn per locatie verschillend. Hieronder is een actueel overzicht te vinden
van het aantal wachtenden per locatie. Tevens is de geschatte wachttijd aangegeven, waarbij er
onderscheid wordt gemaakt tussen actief wachtenden en wens wachtenden.
Klanten die actief wachtend op de wachtlijst staan, willen zo spoedig mogelijk de geïndiceerde
zorg ontvangen en hebben geen specifieke voorkeuraanbieder. Klanten die wens wachtend op de
wachtlijst staan, hebben aangegeven de zorg alleen van één of meerdere voorkeuraanbieders te
willen ontvangen.
In het overzicht is dus alleen het aantal wachtenden aangegeven met een opnamewens. Klanten
die nu nog niet opgenomen willen worden, zijn niet meegenomen in het overzicht. Het overzicht
wordt maandelijks bijgewerkt. De indicatie van de wachttijd is bij benadering, aangezien het erg
lastig is om de wachttijd aan te geven en dit van verschillende factoren afhankelijk is.
Mocht u vragen hebben over de wachtlijsten van de locaties van Careyn Utrecht Stad, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling via 030-2588203.
Naam instelling

Plaats

Soort wachtlijst

Verpleeghuis
Careyn Rosendael

Utrecht

Somatiek
Somatiek Amana
(Islamitische unit)
Dubbelproblematiek
Psychogeriatrie
Begeleiding groep
Geriatrische
revalidatiezorg
Psychogeriatrie
Kleinschalig
Somatiek
Somatiek
Psychogeriatrie

Verpleeghuis
Careyn Tamarinde

Utrecht

Careyn Warande

Wachttijd actief wachtend
0-1week
0-1 week

Wachttijd wens wachtend
0-1 maanden
0-1 maanden

8-10 maanden
0-1 week
0-0 week
0-0 week

10-12 maanden
0-1 maand
0-1 week
0-1 week

1-2 maanden

2-4 maanden

3-4 maanden
0-1 week
0-1 week

4-5 maanden
0-1 maand
0-1 maand

Verpleeghuis
Careyn
Swellengrebel

Utrecht

Kleinschalig wonen
Careyn Parkwijk
Kleinschalig wonen
Careyn Nieuw
Chartreuse
Kleinschalig wonen
Careyn De
Geuzenveste
Kleinschalig wonen
Careyn De Prinses

Utrecht

Psychogeriatrie

0-1 week

0-1 maand

Utrecht

Psychogeriatrie

0-1 maand

0-1 maanden

Utrecht

Psychogeriatrie

0-1 maand

0-1 maanden

Utrecht

Psychogeriatrie

0-1 maand

1-2 maanden

Verpleeghuis
De Buitenhof
Careyn crisisbedden

Utrecht

Somatiek
Psychogeriatrie
Psychogeriatrie
Psychogeriatrie

2-3 maanden
3-4 maanden
n.v.t.
n.v.t.

4-6 maanden
5-6 maanden
n.v.t.
n.v.t.

Utrecht

