Persoonlijke verzorging
Omschrijving
Persoonlijke verzorging is gericht op ondersteunen bij, of overnemen van lichaamsgebonden
zorg.
Persoonlijke verzorging houdt verband met de volgende activiteiten
• Helpen met douchen, wassen op bed of aan een wastafel, aan- en uitkleden, in- en
uit bed gaan, enzovoorts.
• Overige zorgtaken zoals de zorg voor tanden, haren, nagels, gezichtsverzorging, hulp
bij eten en drinken, het aanbrengen van een prothese en advies, instructie en
voorlichting over persoonlijke zorg.
• Hulp bij niet-complex medicijngebruik
• Het stimuleren, aanleren en opheffen of compenseren van tekorten van de
zelfredzaamheid bij dagelijkse activiteiten
Persoonlijke verzorging bevat ook instructie en voorlichting, die te maken hebben met de
verzorgende activiteiten. De voorlichting hangt samen met lichaamsgebonden verzorging en
maakt onderdeel uit van de verzorgende activiteiten.
De zorg kan overdag, maar ook ‘s avonds en ’s nachts geboden worden.

Voor wie is persoonlijke verzorging bedoeld
Voor alle mensen die door lichamelijke en of geestelijke aandoeningen en/of beperkingen
zichzelf niet goed meer kunnen verzorgen.

Indicatie nodig
Ja, er is een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor persoonlijke verzorging.
Voor persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar door de gemeente zij vallen onder de
jeugdhulp.(jeugdwet)
Voor persoonlijke verzorging als dit nodig is vanwege psychische problemen, verstandelijke
beperking of een zintuiglijke beperking door de gemeente zij vallen onder de Wmo 2015.
Persoonlijk zorg bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie door de wijkverpleging zij
vallen onder de zorgverzekeringswet.

Aanvraagprocedure
Voor informatie en advies kunt u terecht bij Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen Het
aanvragen van een indicatie voor persoonlijke verzorging is afhankelijk van uw beperking.
Zie hoofdstuk “ indicatie nodig”.

Eigen bijdrage
Ja, er is sprake van een eigen bijdrage. Door het Centraal Administratiekantoor bijzondere
zorgkosten (CAK-BZ) wordt de hoogte van uw maximale eigen bijdrage berekend en geïnd.
De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal personen binnen uw
huishouden, uw leeftijd en het gezamenlijke inkomen. Op basis van uw gegevens wordt uw
zogenaamde maximale periodebijdrage vastgesteld. U betaalt per periode van 4 weken nooit
méér dan dit bedrag. Ook niet als u veel ondersteuning ontvangt.
Ontvangt u in 2015 persoonlijke verzorging vanuit de zorgverzekeringswet dan betaalt u
meestal geen eigen bijdrage meer. Behalve als u ook een indicatie voor verblijf heeft. Of als
u persoonlijke verzorging in combinatie met begeleiding ontvangt.
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Surplus
Adres:
Telefoon:
Email:
Internet:
Folder beschikbaar:

Pastoor van Kessellaan 7
4761 BH Zevenbergen
0168-323350
klantenservice@surplusgroep.nl
www.surpluszorg.nl
Ja

Avoord Zorg en Wonen
Adres:
San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
Postbus 10001
4870 PH Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220 (Cliënten Service Bureau)
Email:
info@avoord.nl
Internet:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar:
Ja
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Thuiszorg West Brabant
Adres:
Belder 2-4
4704 RK Roosendaal
Telefoon:
088-5602000
Email:
info@twb.nl
Internet:
www.twb.nl
Thebe
Adres:
Telefoon:
Internet:

Postbus 9757
4801 LW Breda
0900-8122
www.thebe.nl

De algemene Thuiszorg (DAT)
Adres:
Roemer Visscherlaan 15 - 17
4707 BX Roosendaal
Telefoon:
0165-397854
Email:
planning@dealgemenethuiszorg.nl
Internet:
www.thuiszorgdat.nl
Folder beschikbaar:
Ja
Thuiszorg Matilda
Adres:
Telefoon:
email:
Internet:

Cannaertserf 69C
4824 GB Breda
076-8882842
info@thuiszorg-matilda.com
www.thuiszorg-matilda.com
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