Wonen in
De Leijen
Zuid
met zorg van
De Bilthuysen

Wonen bij De Leijen Zuid met zorg
van De Bilthuysen dichtbij, betekent
heerlijk genieten in uw eigen woning,
met alle privacy die daar bij hoort, en
rekenen op de zorg die u nodig heeft.
Vindt u het fijn om anderen te
ontmoeten? Dan is dat ook mogelijk.
Het appartementencomplex beschikt
over een grote gezamenlijke ruimte
waar u terecht kunt om samen met
anderen te genieten van een kopje
koffie of thee, deel te nemen aan
activiteiten of gezellig samen een
maaltijd te nuttigen.

Heeft u een zorgindicatie uit
de Wet langdurige zorg?

Dan komt u wellicht in aanmerking
voor een appartement van De Leijen
Zuid en kunt gebruik maken van
de zorg en ondersteuning die De
Bilthuysen biedt. Onze professionele
medewerkers zorgen ervoor dat u
de zorg en ondersteuning krijgt die
u nodig heeft en die past bij uw
indicatie, ervaringen en wensen.

Comfortabel wonen zoals u
gewend bent, met zorg dichtbij

U wordt ouder en heeft bij een
aantal zaken ondersteuning nodig,
waardoor u in aanmerking komt voor
een zorgindicatie. Dan hoeft u niet
meteen alles uit handen te geven of
te verhuizen naar een zorginstelling.
U kunt ervoor kiezen veilig, gezellig
én betaalbaar te wonen in één van de
splinternieuwe appartementen van
De Leijen Zuid in Bilthoven. Uw eigen
appartement, waar u uw dagelijkse
dingen in huis zelf doet wanneer
u dat wilt en kunt, en daarbij kunt
rekenen op de zorg en ondersteuning
van De Bilthuysen. Op die manier
kunt u uw leven op eigen wijze blijven

leiden, comfortabel, gezellig én
veilig, zoals u dat gewend bent.

Service en zorg

Wanneer u in een appartement
van De Leijen Zuid woont, is niet
alleen de zorg in de buurt, maar
kunt u bovendien gebruik maken
van de verschillende services en
diensten van De Bilthuysen die uw
leven zorgeloos en makkelijk maken.
Zo kunt u bijvoorbeeld heerlijke
maaltijden laten bezorgen, de was
laten verzorgen of gebruik maken van
ons personenalarmeringssysteem.
Informeert u gerust eens naar de
mogelijkheden.

Welke zorg biedt De
Bilthuysen in De Leijen
Zuid?
Thuiszorg

Wanneer u ondersteuning nodig heeft
bij uw persoonlijke verzorging of hulp
bij verpleegkundige handelingen,
dan heeft u hiervoor een indicatie
nodig. Een indicatie ‘Verpleging en
verzorging thuis’ is onderdeel van het
basispakket van uw zorgverzekering.
Er geldt geen eigen risico voor. De
wijkverpleegkundige bekijkt samen
met u en eventueel uw arts welke
zorg u precies nodig heeft.

Volledig pakket thuis

Wanneer u een volledig pakket thuis
(VPT) ontvangt, betekent dat dat u
alle zorg en ondersteuning thuis
krijgt, die u ook in een instelling zou
krijgen. Dit noemen we zorg in natura.

Dat betekent dat de zorgaanbieder er
voor zorgt dat u dagelijkse verzorging
en verpleging ontvangt of begeleiding van, naar en tijdens activiteiten.
Daarnaast zorgt uw zorgaanbieder
ook voor uw maaltijden, huishoudelijke verzorging, personenalarmering,
etc. Wanneer u een indicatie ontvangt
vanuit de Wet langdurige zorg, kunt
u deze laten omzetten in een VPT. De
zorg en ondersteuning neemt u af bij
één zorgaanbieder.

Modulair pakket thuis
Een modulair pakket thuis (MPT) is grotendeels gelijk aan een volledig pakket thuis
(VPT), echter kunt u zelf bijvoorbeeld een
combinatie maken van verpleging, verzorging, begeleiding thuis en/of dagbesteding. Een MPT krijgt u als u niet het
volledige zorgaanbod van een zorgaanbieder nodig heeft of de zorg niet geheel
zelf via een persoonsgebonden budget
wilt organiseren. Het grootste verschil
met een VPT is dat bij een MPT de zorgaanbieder niet voor uw maaltijden en
huishoudelijke verzorging zorgt. Dit biedt
uitkomst voor mensen die bijvoorbeeld
samen met een partner wonen.

Wilt u meer informatie of
advies over een van de onderwerpen in deze brochure?
Dan kunt u terecht bij het
Bureau Cliëntadvies. Daar
zitten onze medewerkers voor
u klaar die graag uw vragen
beantwoorden over wonen bij
De Leijen Zuid in combinatie
met zorg en ondersteuning van
De Bilthuysen.
Ons Bureau Cliëntadvies is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 030 274 78 00 of via
e-mail info@debilthuysen.nl.
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