Verblijf in een instelling
Omschrijving
Heeft u blijvend veel zorg nodig, bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of uw leeftijd?
En kunt u niet meer zelfstandig wonen? Dan is een verblijf in een instelling misschien iets
voor u.

Voor wie is een zorginstelling
Zorginstellingen zijn er voor jongeren en volwassenen die:
•
•

altijd toezicht nodig hebben
24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben.

Welke soorten instellingen zijn er
U kunt in verschillende soorten instellingen zorg ontvangen, zoals in een:
•
•
•
•
•
•
•

verpleeghuis
verzorgingshuis
instelling voor verstandelijk gehandicapten
gezinsvervangend tehuis
jeugdinstelling
GGZ-instelling (zorg met behandeling)
instelling voor beschermd wonen

Kortdurende zorg / Eerstelijnsverblijf (ELV)
Bij sommige instellingen is een tijdelijk verblijf mogelijk voor mensen die vanwege medische
redenen (medische noodzaak) tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dat heet een eerstelijns
verblijf (ELV) of kortdurende zorg en wordt betaald vanuit de basisverzekering. Een tijdelijk
verblijf is maximaal 3 maanden. Soms is een verlenging mogelijk. Vraag uw zorgverzekeraar
naar de mogelijkheden.

Waar vind ik zorginstellingen
Adressen en beoordelingen van zorginstellingen vindt u op de site van ZorgkaartNederland.
Bekijk en vergelijk de kwaliteit van de zorginstellingen op kiesBeter.nl

Indicatie nodig
Voor langdurig verblijf in een instelling heeft u een Wlz indicatie nodig. Deze indicatie vraagt
u aan bij het CIZ (CIZ.nl) als u door een ziekte of beperking niet meer thuis kunt wonen.
Heeft u een behandeling in een GGZ-instelling (zorg met behandeling) nodig? En moet u
daar een lange tijd blijven? Dan kan uw psychiater u doorverwijzen. De zorgverzekering
vergoedt de kosten. U heeft een CIZ-indicatie voor de Wlz nodig als de opname langer dan 3
jaar duurt.
Instelling voor beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale
problemen. Dan valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U regelt beschermd
wonen bij uw gemeente.
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Wat moet ik betalen voor het verblijf in een instelling
Bent u 18 jaar of ouder dan betaalt u voor verblijf in een instelling een eigen bijdrage. Het
CAK berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening.
Er zijn 2 soorten eigen bijdragen in de langdurige zorg: een lage en een hoge eigen bijdrage.
De hoge eigen bijdrage betaalt u wanneer u langer dan 4 maanden opgenomen bent in een
instelling voor langdurige zorg. Bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Of als u woont in een
instelling voor beschermd wonen. De lage eigen bijdrage betaalt u wanneer u zorg thuis
ontvangt.

Meer vragen
Heeft u nog vragen of is er iets niet duidelijk? Neem dan contact op met het Wmo loket Elz.
Wij zijn iedere werkdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur bereikbaar op het telefoonnummer:
076-5024025. U kunt ook mailen naar: elz@etten-leur.nl
Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
(ook voor het leveren van zorg vanuit de Wlz aan huis, PGB)
Avoord Zorg en Wonen
Adres:
San Francescolaan1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
076-5325000
Email:
info@avoord.nl
Website:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar:
Ja

Etten-Leur/Zundert

Surplus
Adres:

Etten-Leur/Zundert

Telefoon:
Email:
Website:
Folder beschikbaar:

Pastoor van Kessellaan 7
4761 BH Zevenbergen
076-2082200
klantenservice@surplus.nl
www.surplus.nl
ja

Thuiszorg West Brabant
Adres:
Belder 2-4
4704 RK Roosendaal
Telefoon:
088-5602000
Email:
info@twb.nl
Website:
www.twb.nl
Folder beschikbaar:
nee

Etten-Leur

Thebe
Adres:

Etten-Leur/Zundert
Lage Witsiebaan 2 A
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Telefoon:
Email:
Website:
Folder beschikbaar:

5042 DA Tilburg
0900-8122
info@thebe.nl
www.thebe.nl
Ja
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