Eigen bijdrage
Indien u een indicatie hebt van de
gemeente, vergoedt de gemeente de
huishoudelijke zorg. Afhankelijk van
uw inkomen wordt een eigen bijdrage
in rekening gebracht.
Dit gebeurt niet door de gemeente,
maar door het CAK = Centraal
Administratie Kantoor.
Zie www.hetcak.nl

HUISHOUDELIJKE
ZORG IN HET KADER
VAN DE WMO

Zorgplein Maaswaarden levert maatwerk
op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
De kwaliteit van het leven staat bij ons
hoog in het vaandel. Wij maken graag
samen met u afspraken over de daarbij
passende ondersteuning

Bel: 0416 – 698400
E-mail: info@maaswaarden.nl
Website: www.maaswaarden.nl

Huishoudelijke ondersteuning in
het kader van de WMO

Het vaststellen van de huishoudelijke
zorg behoefte -de indicatiestelling-

Huishoudelijke zorg met nèt dat
beetje meer!

U was gewend zelf het huishoudelijk
werk te doen. Als gevolg van een ziekte
of handicap bent u hiertoe niet meer in
staat. Anderen met wie u eventueel
samenwoont, kunnen dit niet van u
overnemen.

Voor het vaststellen van de noodzakelijke
hulp en het aantal uren, schakelt de
gemeente een indicatiesteller in.
Nadat door de indicatiesteller het aantal
uren hulp is vastgesteld zijn er 2
manieren om hulp te krijgen:

Natuurlijk doet de medewerker van
Zorgplein Maaswaarden het huishoudelijk
werk waarvoor u een indicatie heeft.
Zij doet echter ook nèt dat beetje meer
voor u!

Als degene die bij u woont geen
gebruikelijke zorg kan verlenen, of u
woont alleen, dan kan door de gemeente
hulp worden geboden in het kader van
de WMO = de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. De gemeente voert deze
wet uit en zij stellen de omvang van de
hulp bij het huishouden vast, zodat u
thuis kunt blijven wonen.

1. U kunt een persoonsgebonden budget
(PGB) aanvragen en de huishoudelijke
hulp zelf betalen.
2. De gemeente kan de zorg verstrekken
door het beschikbaar stellen van een
hulp in het huishouden. In uw
gemeente kan deze hulp worden
verstrekt door professionele
medewerkers van Zorgplein
Maaswaarden.

De medewerker kijkt met u naar de
dingen in en rondom huis die het voor u
mogelijk maken langer en veiliger thuis
te kunnen blijven wonen. Dit kan bestaan
uit adviezen gericht op uw lichamelijke
en geestelijke gezondheid, houdbaarheid
en bereiding van voeding en inrichting
van het huis. Zij kan daartoe
professionele ondersteuning en advies
vragen van ervaren wijkverpleegkundigen
van Zorgplein Maaswaarden.

