Aanmelding en opname

Aanmelding- en opnameprocedure van deBreedonk
Wat gebeurt er als u zich aanmeldt voor opname in deBreedonk?
Hieronder wordt kort samengevat hoe de aanmelding en opname in grote
lijnen verlopen. U bent van harte welkom.
Kennismaken met deBreedonk
Als voor u of uw naaste opname in een woon- zorgcentrum nodig wordt,
gaat u zich uiteraard oriënteren op wat er mogelijk is. Om tot een juiste
keuze te komen, kunt u met onze medewerkers van het Cliënt Service
Bureau een afspraak maken voor een rondleiding op de locatie Mastbos of
Molenstaete. U kunt op dat moment zowel mondeling als schriftelijk ook
allerlei andere informatie krijgen over het woon-, leef- en zorgklimaat in
de woon- zorgcentra van deBreedonk. De medewerkers van het CSB zijn
te bereiken op 076-5609009.
Aanmelding locatie Mastbos
De aanmelding wordt in gang gezet via het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg).Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op Wlz-zorg. Dit gebeurt op
basis van objectieve criteria zodat de beoordeling overal in het land
hetzelfde is. Om Wlz-zorg te krijgen heeft u altijd een indicatie nodig. Dit
is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel.. Nadat
het CIZ een indicatie heeft afgegeven komt u op de wachtlijst van de
instelling naar keuze (ook wel “aanbieder van voorkeur” genoemd) te
staan.
U kunt zich te allen tijde vrijblijvend melden bij een medewerker van het
Cliënt Service Bureau via bovenstaand telefoonnummer. Deze
medewerker kijkt graag met u mee wat er voor nodig is om in aanmerking
te komen voor een eventuele opname op deBreedonk.
Opname locatie Mastbos
Zodra er binnen deBreedonk locatie Mastbos een appartement
beschikbaar komt en u staat op de wachtlijst, kunt u benaderd worden
voor opname. Onze medewerkers nemen telefonisch contact met u op en
maken een afspraak met u. De zorg en huisvesting worden vergoed via de
Wlz (Wet langdurige zorg). Daarvoor geldt een eigen bijdrage. De hoogte
daarvan is afhankelijk van uw inkomen. De betalingen lopen via het CAK
(Centraal Administratie Kantoor).
Aanmelding locatie Molenstaete
Om voor kleinschalig wonen in aanmerking te komen heeft uw naaste een
indicatie voor ‘verblijf en behandeling PG’ nodig (in termen van een
Zorgzwaartepakket). Ook deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ
(Centrum voor Indicatiestelling). Naast deze indicatie moet de
toekomstige bewoner een BOPZ verklaring van het CIZ krijgen. Deze
verklaring dient apart te worden aangevraagd.
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Opname locatie Molenstaete
Als iemand in Molenstaete wilt wonen, wordt allereerst nagegaan of hij
beschikt over de juiste indicatie en een BOPZ-verklaring. Als het
papierwerk in orde is, komt de toekomstige bewoner op de wachtlijst.
Zodra er een kamer beschikbaar komt in een van onze 12 woningen en
uw naaste staat op deze wachtlijst, kunt u benaderd worden voor
opname. Onze medewerkers nemen telefonisch contact met u op en
maken een afspraak met u.
De zorg en huisvesting worden vergoed via de Wlz (Wet langdurige zorg),
waarvoor een eigen bijdrage geldt. De hoogte van deze eigen bijdrage is
afhankelijk van het inkomen van uw naaste. De inning van de eigen
bijdrage loopt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
ZorgZwaartePakket
In deze folder wordt gesproken over het zogenaamde ZorgZwaartePakket
(ZZP). deBreedonk biedt zorg aan cliënten met een indicatie ZZP V&V 4,
5, 6 en 7. Onderstaand overzicht geeft u een beeld van deze ZZP’s:
Mastbos
ZZP 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide
verzorging
ZZP 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
Molenstaete
ZZP 5: Groepswonen: beschermd wonen met intensieve dementiezorg
ZZP 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met nadruk op
begeleiding
Voor meer informatie over de ZZP’s kunt u terecht op:
www.rijksoverheid.nl
Vragen?
Eventuele vragen kunnen worden beantwoord door onze medewerkers
van het Cliënt Service Bureau. Zij zijn telefonisch te bereiken op nummer
076-5609009 en per e-mail via csb@breedonk.nl.
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Locatie Mastbos
Willem van Oranjelaan 17
4837 AJ Breda
Locatie Molenstaete
Pels Rijckenpark 1
4817 CZ Breda
Locatie Heksenwiel
Heksenwiellaan 2
4823 HA Breda
Contactgegevens deBreedonk
T: +31(0)76 – 565 42 50 (Servicebalie)
T: +31(0)76 – 560 90 09 (Cliënt Service Bureau)
F: +31(0)76 – 560 99 90
E: info@breedonk.nl
www.breedonk.nl
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