Complete zorg in eigen woning
Volledig pakket thuis – lage eigen bijdrage
Alternatief voor zorginstelling of verpleeghuis
Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf, maar wilt u
liever niet naar een zorginstelling of verpleeghuis? Dan is
er ook een andere oplossing: complete zorg in eigen huis
(de overheid noemt dit ‘volledig pakket thuis’).
U kunt dan zelfstandig blijven wonen ook al heeft u veel
zorg nodig. Een groot voordeel van deze oplossing is voor
veel mensen dat ze samen kunnen blijven wonen met hun
partner. Een ander voordeel is de lage eigen bijdrage.
Alleen in bepaalde zorgwoningen
Complete zorg in eigen huis is natuurlijk alleen betaalbaar te realiseren als de zorgverleners zich op loopafstand van uw woning bevinden.
Daarom kunnen de Zorgmensen u deze oplossing alleen
bieden op de locaties waar onze thuiszorg ook actief is:
De Symfonie, De Veste en Nieuw-Zuidzicht (alle drie in
Apeldoorn Zuid), Het Kristal (in Zuidbroek) en De Groene
Hoven (in Kerschoten).

In deze zorgwoningen woont u zelfstandig. Dat betekent
bijvoorbeeld dat u zelf de huur en andere woonlasten
betaalt.
Zorg en diensten naar keuze
Met een zogenoemd ‘volledig pakket thuis’ heeft u recht
op de complete zorg die u ook zou krijgen als u zou verblijven in een zorginstelling. Bij die zorg hoort een bepaald totaalbudget. Hoe u dat bij ons wilt besteden, kunt
u voor een groot deel zelf bepalen.
U spreekt met ons af welke zorg u wilt en wanneer. Een
deel van uw budget kunt u bij ons besteden aan andere
diensten, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, maaltijd
service en activiteiten.
Wilt u meer weten?
Woont u nog niet in een zorgappartement, maar heeft u
daar wel belangstelling voor? Neem dan contact op met
onze wijkverpleegkundige via (055) 548 45 00.
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