Wonen in een verpleeghuis.
Omschrijving
Heeft u door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg nodig? Dan is een
verpleeghuis misschien geschikt voor u.

Welke zorg kan ik in een verpleeghuis krijgen?
•

In een verpleeghuis krijgt u veel zorg en medische behandelingen.

•

reuma.
Bewoners kunnen er terecht bij de psycholoog en fysiotherapeut.

• U krijgt er zorg van verpleegkundigen die 24 uur per dag in de buurt zijn.
• Ook is vaak specialistische zorg mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen met kanker of

Vraag bij het verpleeghuis welke zorg er voor u is.
Goed om te weten
Sommige verpleeghuizen zijn er speciaal voor bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld
mensen met dementie of met hersenletsel.

Voor wie is een verpleeghuis geschikt?
Een verpleeghuis is er voor:
• ouderen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.
• ouderen die revalideren na een operatie of ziekte.

Kan ik tijdelijk in een verpleeghuis wonen?
U kunt ook tijdelijk in een verpleeghuis wonen. Bijvoorbeeld als u:
•
•
•
•

een zware medische behandeling nodig heeft door ernstige lichamelijke beperkingen
veel zorg nodig heeft door een chronische ziekte zoals MS, hersenletsel of dementie
veel verzorging en/of verpleging nodig heeft na een ziekenhuisopname
moet herstellen en genezen - revalideren - na een ongeluk, grote operatie of beroerte

Een tijdelijk verblijf met medische noodzaak heet een eerstelijns verblijf.
Een tijdelijk verblijf is 3 maanden. Soms is een verlenging mogelijk. Vraag uw
zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Heb ik een indicatie nodig voor een verpleeghuis?
U bepaalt eerst of u in een 'normaal' of 'particulier' verpleeghuis wilt wonen.
• U heeft een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig om te wonen in een
‘normaal’ verpleeghuis.
• Een privé verpleeghuis geeft vaak zorg aan een kleinere groep. U heeft hiervoor geen
indicatie nodig.

Wie betaalt de kosten van het verblijf in een verpleeghuis?
Normaal verpleeghuis:
• De overheid betaalt de meeste kosten van uw verblijf in een normaal verpleeghuis.
• U betaalt wel een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK
stuurt u ook de rekening.
• Een tijdelijk verblijf (eerstelijnsverblijf) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Particulier verpleeghuis:
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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U betaalt zelf de kosten van een particulier verpleeghuis. De zorg betaalt u mogelijk met een
persoonsgebonden budget (pgb). U ontvangt een pgb via:
• Uw zorgverzekering voor wijkverpleging
• De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor begeleiding in het dagelijks
leven
• De Wet langdurige zorg (WLZ) voor intensieve zorg.
•
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

Wij werken 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
Avoord Zorg & Wonen
Adres:
San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220 (gratis) bereikbaar van 9.00-17.00 uur
Email:
info@avoord.nl
Internet:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar: Ja

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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