WONEN MET ZORG

AANMELDEN

Voor wonen binnen een verzorgings- of
verpleeghuis is een indicatie vanuit de Wet
Langdurige Zorg (Wlz) nodig. Deze wordt
vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt en bepaalt
welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Aan de
hand van deze gegevens geven zij een zorgprofiel af. Meer informatie over de toegang
tot de Wet Langdurige Zorg vindt u op
www.informatielangdurigezorg.nl en
www.ciz.nl.

WELKOM BIJ THEBE
WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM EN DANKEN U VOOR UW KEUZE VOOR
THEBE ALS UW ZORGAANBIEDER. IN DIT BOEKJE STAAN BELANGRIJKE
ZAKEN RONDOM DE AANLOOP NAAR UW VERHUIZING.

Bij het CIZ kunt u uw eerste keuze voor een
woonzorglocatie aangeven. Wanneer het CIZ
inderdaad een indicatie afgeeft, worden uw
gegevens automatisch doorgestuurd naar de
organisatie van uw voorkeur.
Zelfstandig huren met zorg
Op sommige locaties van Thebe bestaat ook
de mogelijkheid tot het zelfstandig huren van
een appartement. Uw zorgconsulent kan u
vertellen of deze mogelijkheid aanwezig is
op de locatie van uw voorkeur, welke stappen
u hiervoor dient te ondernemen en wat dit
betekent voor de zorg die u nodig heeft.

Overbruggingszorg
Overbruggingszorg kan bestaan uit: zorg bij u
thuis, dagverzorging/dagbehandeling, maar
eventueel ook een verblijf in een andere
woonzorglocatie tot het moment dat er plaats
is op de locatie van uw keuze.
De zorgconsulent blijft voor u de contactpersoon tot uw verhuizing en is uw aanspreekpunt voor al uw vragen rondom de verhuizing
en de overbruggingszorg. De zorgconsulent
zal u in het eerste contact vertellen hoe zij/
hij te bereiken is.

ER IS PLAATS VOOR U

Wanneer er een appartement/kamer voor u
vrij komt neemt de zorgconsulent contact met
u op. De zorgconsulent maakt een afspraak
met u om het appartement of de kamer te
bezichtigen en zal de verhuizing verder met u
in gang zetten. Houdt u er rekening mee dat
als er een plek is voor u en u deze accepteert,
de verhuizing op zeer korte termijn plaats
vindt.

WACHTLIJST

WONEN MET ZORG
Thebe biedt zorg aan mensen die op
verschillende manieren wonen, thuis of in
een verzorgings- of verpleeghuis van Thebe.
Binnen de verschillende locaties van Thebe
varieert de zorg die geboden wordt van
ondersteuning en verzorging in een
zorgappartement tot intensieve zorg en
begeleiding 24 uur per dag en waar nodig
in een beschermde omgeving. Thebe heeft
3 specialistische verpleeghuizen, voor
mensen die complexe zorg of begeleiding
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nodig hebben. Waar u ook komt te wonen, er
wordt altijd volop georganiseerd. De meeste
locaties hebben ook eigen voorzieningen,
zoals huiskamers, activiteitenruimtes, een
restaurant, kapper en bibliotheek.

De zorgconsulent neemt na ontvangst van uw
indicatie contact met u op om te bespreken
wat uw zorgvraag precies is en of deze zorg
inderdaad geboden kan worden op de locatie
van uw keuze. Als dit niet het geval is, zal de
zorgconsulent alternatieven met u bespreken.

Thebe biedt ook zorg aan mensen die in een
locatie van Thebe een appartement huren
bij een woningcorporatie. Zij ontvangen de
benodigde zorg dan in hun eigen huis en
kunnen ook gebruik maken van alle voorzieningen die het centrum biedt.

Het kan zijn dat er niet meteen plaats is op
de locatie van uw keuze. Uw aanmelding
wordt dan op een wachtlijst geplaatst.
De zorgconsulent regelt in overleg met u de
overbruggingszorg tot het moment dat u kunt
gaan verhuizen.
P3

Zorg volgens De Bedoeling
Verhuizen naar een verzorgingshuis, verpleeghuis of een kleinschalige groepswoning is een
enorme stap. Wij vinden het belangrijk dat
mensen, ook al is er meer zorg en ondersteuning nodig, zo zelfstandig mogelijk kunnen
wonen. Samen met u en de mensen om u
heen kijken we wat er mogelijk is en bieden
we de zorg die u nodig heeft. Zorg op maat,
die past bij uw persoonlijke situatie. Deze
zorg kunnen wij alleen bieden in samenwerking met de cliënt zelf en zijn naasten, daar
zetten wij op in. De Bedoeling van Thebe
dient als rode draad in onze zorgverlening.
Rol van familie/naasten
Een van de belangrijkste uitgangspunten is
dat we zorg verlenen samen met de client
en zijn naasten. Thebe vindt het belangrijk
dat mantelzorg niet stopt als iemand in een
andere omgeving komt wonen. Zorg volgens
de Bedoeling verlenen we namelijk samen,
ook binnen de muren van een verzorgingsof verpleeghuis.
U en uw naasten weten als geen ander
wat uw wensen en behoeften zijn om de
zorg zo persoonlijk mogelijk te maken. Op
verschillende manieren werken we er aan
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dat iemand zich fijn voelt. Dit doen we in
overleg met u, uw naasten, medewerkers
en behandelaars. Wat ook bijdraagt is dat
mantelzorgers zoveel mogelijk doorgaan met
de dingen die zij in de thuissituatie ook al
deden: een kop koffie drinken, een wandeling
maken, begeleiden bij een activiteit, maar
bijvoorbeeld ook een gesprek met een arts
of specialist bijwonen.
Samenwerken in het zorgdossier
Binnen Thebe gebruiken we een digitaal
zorgdossier. Het zorgdossier gaat uit van
leefgewoonten en wensen van de cliënt.
Samen met de cliënt wordt in kaart gebracht
waar de zorg uit zou mogen bestaan. Daarbij
vervullen ook uw naasten een belangrijke
rol. Als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger
heeft u de mogelijkheid om op ieder gewenst
moment en vanaf iedere gewenste locatie
inzage te hebben in uw zorgdossier. Ook kunt
u informatie toevoegen die van belang is.
Dit is het persoonlijk zorgdossier van u of uw
naaste, waar alleen u en de medewerkers
van Thebe die betrokken zijn bij de zorg,
toegang toe hebben.
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Financiën
De kosten voor het verblijf en de zorg worden
betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
U heeft daarnaast geen vaste woonlasten
meer. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage,
die afhankelijk is van uw inkomen/vermogen.
U betaalt vanaf de eerste dag maandelijks
een wettelijk vastgestelde, inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert deze regeling uit.
U vindt meer informatie op www.hetcak.nl.
Huren bij een woningcorporatie
Wanneer u uw appartement huurt van een
woningcorporatie en daar zorg van Thebe
ontvangt worden alle woonlasten, zoals huur,
water en energiekosten, via de woonstichting met u verrekend. Ook voor alle zaken
met betrekking tot uw woning kunt u bij de
corporatie terecht. Uw zorg kan bij zelfstandig
huren vanuit de Wlz (modulair of volledig
pakket thuis), uw zorgverzekering en/of de
Wmo (gemeente) worden geleverd. Uw
zorgconsulent kan u hierover meer vertellen.
Waar heeft u recht op
Voor cliënten die een indicatie hebben voor
verblijf binnen een woonzorgcentrum is het
Wlz-kompas van toepassing. Het Wlz-kompas
is opgesteld door het Zorginstituut Nederland
en beschrijft welke diensten u van ons mag
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verwachten. Het Wlz-kompas beschrijft waar
u aanspraak op kan maken en welke kosten
voor eigen rekening zijn. Bij enkele onderwerpen heeft Thebe een toelichting gemaakt.
U kunt dit document bekijken via
www.thebe.nl/leveringsvoorwaarden.
In dit overzicht vindt u de standaard afspraken. Thebe wil u graag maatwerk bieden.
U kunt daarom altijd vragen of uw specifieke
wensen vervuld kunnen worden. Soms is dit
mogelijk maar kost het meer geld. U betaalt
eventuele extra kosten die daaraan verbonden zijn dan zelf.
Medezeggenschap
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die gebruik
maken van de zorg en behandeling van
Thebe. Thebe hecht veel waarde aan de
wensen en ideeën van alle cliënten.
Omdat het onmogelijk is om met iedere
cliënt persoonlijk in gesprek te gaan heeft
Thebe conform de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) cliëntenraden ingesteld op de zorglocaties. Thebe
Wijkverpleging heeft een eigen cliëntenraad.
Een afvaardiging van deze leden vormt de
Centrale Cliëntenraad Thebe. Voor meer
informatie kunt u verder lezen op
www.thebe.nl/clientenraden.

P7

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in
22 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in 23 woonzorgcentra
in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen onze zorgprofessionals en vrijwilligers
menslievende zorg, waarbij de nadruk ligt op zelf, eigen & waardig.
Samen met de cliënt, hun naasten en andere zorgverleners werken we aan de hoogst
haalbare kwaliteit van leven die past binnen zijn leefomgeving. We denken in mogelijkheden
en kansen en blijven de mens achter de problematiek zien. Want ieder mens is waardevol
en welkom.

Sleeuwijk

Woudrichem

Werkendam

Almkerk

Hank

Drimmelen

Klundert

Lage Zwaluwe

Zevenbergschen Hoek
Zevenbergen

Wijk en Aalburg
Heusden

Geertruidenberg
Moerdijk

Veen

Giessen

Nieuwendijk

Waspik

Raamsdonksveer

Made

Waalwijk

Drunen

Kaatsheuvel

Oosterhout

Loon op Zand
Dongen

Teteringen
Prinsenbeek

Breda

Etten-Leur

Udenhout
Rijen

Haaren

Berkel-Enschot
Oisterwijk

Gilze

Tilburg

Moergestel

Chaam
Alphen

Rijsbergen

Goirle

Hilvarenbeek

Zundert
Baarle Nassau

Locaties | Woonzorgcentra

VOOR MEER INFORMATIE OVER ZORG VAN THEBE BELT U 0900-8122 (7 DAGEN PER WEEK,
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR) OF KIJKT U OP WWW.THEBE.NL

