Bel met 010 - 284 33 00

Zelfstandig blijven wonen

Ondersteuning
en zorg thuis

Zelfstandig wonen? Wij helpen u graag!
U wilt het liefst zo lang en plezierig mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Wanneer u hulp nodig
heeft om uw zelfstandigheid te behouden, maar een helpende hand in de buurt ontbreekt of er
ontstaat een zorgvraag, kunt u bij De Zellingen terecht voor ondersteuning en zorg thuis.
De Zellingen biedt diverse mogelijkheden om
in uw hulp- en/of zorgbehoefte te voorzien.
Natuurlijk is één en ander afhankelijk van een
eventuele indicatie, die u bijvoorbeeld via uw
huisarts kunt verkrijgen.
De Zellingen Hulp Thuis
Via De Zellingen Hulp Thuis bieden we diverse
handige diensten, waaronder maaltijdservice en
was- en strijkservice, waarvan u zonder indicatie
gebruik kunt maken. Neemt u een dienst af, dan
ontvangt u direct een Zellingenpas waarmee u
onder andere korting krijgt in onze restaurants en
bij de Vegro zorgwinkel.
U kunt de Zellingenpas ook aanvragen zonder een
dienst van De Zellingen Hulp Thuis af te nemen!

Ondersteuning of Thuiszorg afnemen?
Neem contact op met Cliëntservice via
010 - 284 33 00 of clientservice@zellingen.nl

Thuiszorg
Is uw behoefte aan ondersteuning of zorg dermate
groot dat er een indicatie gesteld kan worden,
dan kunt u gebruik maken van thuiszorg. Hierbij
kunt u denken aan huishoudelijke ondersteuning
of thuisbegeleiding, maar ook aan verpleging
en verzorging thuis, zodat u uw zelfstandigheid
behoudt en ondanks uw zorgbehoefte gewoon
thuis kunt blijven wonen.
Wonen bij De Zellingen met thuiszorg
Ook is het mogelijk om zelfstandig te wonen in
een eigen appartement rondom onze locaties
De Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel of
Bermensteyn in Capelle aan den IJssel en daar
thuiszorg van De Zellingen te ontvangen.
U kunt daar gericht zorg afnemen via het Modulair
Pakket Thuis (MPT) of volledige verpleeghuiszorg
ontvangen via het Volledig Pakket Thuis (VPT).

Hulp Thuis: ondersteuning zonder indicatie
Ons servicepakket Hulp Thuis biedt een uitgebreid pakket aan diensten die u zonder indicatie kunt
afnemen, waarmee u gemakkelijker uw zelfstandigheid kunt behouden. Zo zorgen we er samen voor dat
u er niet alleen voor staat en eigen regie kunt houden.
De diensten van Hulp Thuis neemt u af wanneer
het u uitkomt. Omdat hiervoor geen indicatie
vereist is, dient u de kosten zelf te dragen.
Mogelijk valt een deel van de kosten binnen uw
zorgverzekering.

Grotere hulpbehoefte
Blijkt uw hulpbehoefte groter te zijn, dan kunnen
we mogelijk een indicatie stellen en schakelen we
door naar ondersteuning en zorg via
Thuiszorg De Zellingen.

Via Hulp Thuis kunt u de volgende diensten
afnemen:
• Zorgconsulent
• Maaltijd aan huis
• Was- & strijkservice
• Personenalarmering
• Medicijndispenser
• Huishoudelijke hulp
• Klushulp
• Tuinhulp
• Pedicure

Heeft u vragen of wilt u graag inzichtelijk hebben
hoe groot uw hulpbehoefte is? Dan kunt u een
gratis en vrijblijvend een adviesgesprek met onze
zorgconsulent aanvragen. Bel hiervoor met
010 - 284 33 00 of stuur een e-mail naar
clientservice@zellingen.nl.

Korting met De Zellingenpas
Wilt u gebruik maken van onze Hulp Thuis diensten,
dan ontvangt u gratis de Zellingenpas thuis.
Hiermee heeft u altijd onze gegevens bij de hand
en krijgt u bovendien korting bij onder andere de
Vegro zorgwinkel in Capelle aan den IJssel en op de
driegangenmenu’s in onze restaurants.

Thuiszorg: ondersteuning en zorg met indicatie
Is er sprake van een geïndiceerde zorgvraag dan kan dit via Thuiszorg De Zellingen geregeld worden.
Onze wijkverpleegkundige komt dan bij u langs om na te gaan welke zorg en/of verpleging nodig zodat
u uw zelfstandigheid kunt behouden en zodoende thuis kunt blijven wonen.
Wij werken met vaste, kleine wijkteams bestaande
uit verpleegkundigen en verzorgenden. Er komt dus
een vertrouwd gezicht over de vloer en u kunt direct
contact opnemen met uw thuiszorgmedewerker.
Advies, instructie en voorlichting
Onze wijkverpleegkundige komt vier tot vijf keer
langs om advies te geven en na te gaan of er een
zorgindicatie kan worden gesteld.

Verpleging en verzorging thuis
Hulp bij problemen met douchen of het op tijd
innemen van medicijnen.
Gespecialiseerde thuisverpleging
Onze specialistisch verpleegkundige voert bij u
thuis verpleegkundige handelingen uit die normaal
gesproken in een ziekenhuis plaatsvinden.

Huishoudelijke ondersteuning
Onze huishoudelijke hulp pakt zoveel mogelijk
samen met u de huishoudelijke taken op.

Nachtzorg
Onze wijkverpleegkundige biedt geplande,
ongeplande of terminale nachtelijke verpleging of
ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging.

Personenalarmering
In geval van nood kunt u met een draagbare
alarmknop hulp oproepen van een mantelzorger of
een professionele zorgmedewerker.

Oncologische zorg
Onze specialistisch verpleegkundige biedt
informatie, steun of begeleiding als u
geconfronteerd wordt met de diagnose kanker.

Thuisbegeleiding
Een intensieve vorm van hulpverlening aan huis om
uw zelfstandigheid en zelfregie te verstevigen.

Palliatieve zorg
Onze palliatief verpleegkundige biedt zorg in de
laatste levensfase, gericht op kwaliteit van leven en
een waardige afronding van het leven.

Casemanager dementie
Onze casemanager dementie staat u tijdens het
gehele ziekteproces bij, zodat u ondanks Dementie
zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Geestelijke verzorging
Onze geestelijke verzorger helpt bij levensvragen en
vragen op het gebied van zingeving en spiritualiteit.

Zelfstandig wonen bij De Zellingen met thuiszorg
Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar toch iets meer zekerheid hebben? Dan kunt u wonen in een
appartement rondom onze locaties De Meander in Nieuwerkek aan den IJssel of Bermensteyn in
Capelle aan den IJssel en daar thuiszorg ontvangen.
Afhankelijk van uw zorgbehoefte en indicatie kunt
u kiezen voor een Modulair Pakket Thuis (MPT)
of Volledig Pakket Thuis (VPT). U dient in beide
gevallen, eventueel met pertner, eigen regie te
kunnen voeren.

Volledig Pakket Thuis (VPT)
Om in aanmerking te komen voor VPT moet er
sprake zijn van een opname-indicatie (zorg met
verblijf). Dit wordt ook wel een ZZP-indicatie
(zorgzwaartepakket) genoemd.

Modulair Pakket Thuis (MPT)
Om in aanmerking te komen voor MPT is een
indicatie nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg
(Wlz). Met het zorgkantoor moet besproken
worden welke zorg nodig is. Deze zorg kan
bestaan uit:
• (specialistische) zorg en verpleging
• persoonlijke verzorging
• individuele of groepsbegeleiding
• vervoer naar behandeling en/of begeleiding
• logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers

De woonlasten, waaronder huurkosten,
energiekosten, verzekeringen, televisie en alle
andere gebruikelijke voorzieningen vallen niet
binnen het VPT. Dit geldt ook voor medicatie
en tandheelkundige zorg, aanpassingen aan en
inrichting van de woning (eventueel aan te vragen
via de gemeente via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en textielverzorging.

Maaltijden en “algemene” medische zorg vallen
niet binnen het MPT.
Regeling Meerzorg
Is meer zorg nodig dan opgenomen is in het
zorgzwaartepakket, dan kan bij het zorgkantoor
een toeslag worden aangevraagd via de regeling
Meerzorg.

U behoudt uw eigen huisarts. Bij verhuizing vanuit
een andere gemeente brengen wij u in contact
met een huisarts in de buurt.
Kosten
De kosten van de verzorging worden betaald
vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Hiervoor is een wettelijk verplichte
eigen bijdrage verschuldigd die op basis van
inkomen wordt vastgesteld door het Centraal
Administratiekantoor (CAK).

Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt
aan het blijven ervaren van geluksmomenten.
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