Kleinschalig wonen: Cliënten wonen in woongroepen van 6 á 8
personen.
Omschrijving
Het verpleeghuis is vooral bekend als plek waar ouderen gaan wonen als ze meer zorg
nodig hebben dan het verzorgingshuis hen kan geven. Toch wonen ook andere groepen
mensen in een verpleeghuis.
Een verpleeghuis is een voorziening waar mensen kunnen worden opgenomen die niet meer
de specialistische medische hulp behoeven van een ziekenhuis maar anderzijds niet gezond
genoeg zijn om thuis te verblijven.
Reguliere en particuliere verpleeghuizen
In Nederland kennen we reguliere en particuliere verpleeghuizen. De verzorging en
behandeling zijn in beide soorten vergelijkbaar. Een belangrijk verschil is dat particuliere
verpleeghuizen meestal geen wachtlijsten hebben en er geen WLZ-indicatie nodig is.
Partner
Mocht u in een verpleeghuis gaan wonen, dan kan uw partner meeverhuizen, ook als hij of
zij geen indicatie heeft. Uw partner betaalt een eigen bijdrage.

Voor wie is het bedoeld
Verpleeghuis is bedoeld voor mensen met een ernstige ziekte of beperking die intensieve
zorg nodig hebben. Opname in een verpleeghuis kan tijdelijk of langdurig zijn. Bijvoorbeeld
als u:
•
•
•

Na een ziekenhuisopname tijdelijk nog veel verzorging en/of verpleging nodig heeft;
Moet revalideren na een ongeluk, een grote operatie of een beroerte;
door een chronische ziekte veel zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door MS, hersenletsel
of dementie

Mensen van alle leeftijden kunnen in een verpleeghuis terecht. In sommige verpleeghuizen
wonen alleen bepaalde groepen cliënten, bijvoorbeeld mensen met dementie.

Indicatie nodig
•
•

Om in een regulier verpleeghuis te wonen heb je een Wlz-indicatie nodig van het
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Je kunt deze indicatie via het CIZ aanvragen.
Voor verblijf in een particulier verpleeghuis is geen indicatie nodig; u betaalt de
kosten zelf. Met een WLZ-indicatie voor verblijf kunt u wel een Persoonsgebonden
Budget (pgb) aanvragen en hiermee mogelijk (een gedeelte van) de zorg in het
verpleeghuis betalen.

Kosten voor verblijf in een verpleeghuis
Voor verblijf in een regulier verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt alleen de
eerste zes maanden een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage.
Behalve als u aan een van de andere voorwaarden voor de lage eigen bijdrage voldoet. Het
CAK berekent uw eigen bijdrage. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage
ongeveer is op de website van CAK.
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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
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
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