Wekerom, februari 2018
Betreft: inschrijving Woon-, Zorg en Dienstencentrum Wicherumloo

Geachte heer/mevrouw,
U heeft ons laten weten interesse te hebben om in Wicherumloo te komen wonen. Zoals u
weet is Woon-Zorg- en Dienstencentrum Bethanië uit Ede onze partner in zorg.
Bethanië wil, om zich goed en tijdig voor te bereiden voor de opname, graag inventariseren
wat uw zorgbehoefte is.
Als er bij u al een zorgindicatie is opgesteld door bijvoorbeeld het CIZ, ontvangen wij daar
graag een kopie van. Als er nog geen zorgindicatie is opgesteld en u heeft wél behoefte aan
zorg dan is het raadzaam deze in de komende periode te laten bepalen.
Voor intensieve zorg/begeleidingsbehoefte en beschermd wonen kan een indicatie
aangevraagd worden via het CIZ (www.CIZ.nl) . Bethanië zal deze zorg dan gaan leveren via
VPT (“volledig pakket thuis”) en soms via PGB’s (“persoonsgebonden budget”).
De zorgindicatie is een belangrijk gegeven, omdat met het toewijzen van een appartement
allereerst gekeken zal worden naar de zorgbehoefte en de daarbij behorende hoogte van de
zorgindicatie. Dit zal bepalend zijn voor welke afdeling in Wicherumloo u in aanmerking komt
en uw plaats op de wachtlijst.
Ook zijn er appartementen beschikbaar voor senioren die nu nog een lichte zorgvraag
hebben en graag “onbezorgd” in Wicherumloo willen gaan wonen. Voor thuiszorg in de
appartementen stelt een wijkverpleegkundige de zorgbehoefte vast. U kunt hiervoor contact
opnemen met Bethanië. U kunt zo zelfstandig mogelijk wonen zolang het kan, gecombineerd
met zorg en diensten van Bethanië wanneer daaraan behoefte is. Natuurlijk kunt u dan ook
deelnemen aan de vele activiteiten die er zullen worden georganiseerd en kunt u gebruik
maken van belangrijke voorzieningen zoals restaurant, kapsalon, huishoudelijke hulp, wasservice enz.
Bijgaand sturen wij u het inschrijfformulier voor de appartementen van Wicherumloo. Wij
verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en samen met een kopie van uw
zorgindicatie te retourneren aan:
Secretariaat Wicherumloo
p.a. Henk van Roekel
Edeseweg 68
6733 AG Wekerom
Telefoonnr.: 0653616585 / E-mail: info@wicherumloo.nl
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Uw inschrijving is pas definitief zodra wij dit formulier hebben ontvangen en verwerkt. Wij
zullen u vervolgens een bevestiging van inschrijven sturen.
Indien u vragen heeft over de inschrijving of toewijzing van een appartement, dan kunt u
contact opnemen met ondergetekende.
Wij verwachten u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw inschrijving met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Henk van Roekel
Secretaris Wicherumloo
Bijlage: inschrijfformulier

Betekenis afkortingen
WLZ : wet langdurige zorg
CIZ:
centrum indicatiestelling zorg
WMO: wet maatschappelijke ondersteuning
ZVW: zorg verzekerings wet
PGB: persoons gebonden budget
VPT: volledig pakket thuis
ZIN:
zorg in natura
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