Wijkverpleging van Vecht en IJssel
Wijkverpleging, dagbesteding en begeleiding in Utrecht en IJsselstein

Meneer Van Dam
neemt zijn medicijnen in.
Marco van de Thuiszorg
begeleidt hem daar
elke ochtend bij.

Wijkverpleging en ondersteuning
van Vecht en IJssel
Waar en hoe mensen ook wonen en leven, er kan
een moment komen dat ondersteuning wenselijk of
noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in uw verzorging en bij
dagelijkse activiteiten.
Vecht en IJssel is dé dienstverlener in wonen, welzijn en zorg in
de regio Utrecht en IJsselstein. In deze brochure vertellen we u
hoe onze Zorg Thuis teams en onze welzijnsbegeleiders u kunnen
ondersteunen met wijkverpleging en/of begeleiding, om zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
Ook vertellen we u hoe en waar u een indicatie kunt aanvragen .
Zorg Thuis van Vecht en IJssel is een relatief kleine thuiszorgorganisatie en dat heeft zo z’n voordelen. Wij hebben korte lijnen
en zijn snel bereikbaar. Onze medewerkers zijn al snel bekende
gezichten voor u.
Wij schenken aandacht aan de mens achter de cliënt en aan uw
belevingswereld. We stemmen ons aanbod zoveel mogelijk af op
uw individuele behoefte aan zorg en diensten. We gaan uit van uw
eigen regie. Onze inzet is zoveel mogelijk zelfstandigheid en
vrijheid voor u.
U kunt ook een beroep doen op Zorg Thuis van Vecht en IJssel als
overbrugging, als u wacht op een verhuizing naar een servicewoning
of zorgappartement in een woonzorgcentrum.
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Wat kan Vecht en IJssel u bieden?
Wijkverpleging
Medische ondersteuning, waaronder wondverzorging en injecties of
begeleiding bij het zelf leren injecteren.
Persoonlijke verzorging
Bijvoorbeeld ondersteuning bij het douchen, aankleden, het aan- en
uittrekken van steunkousen, scheren, medicijnen innemen, ogen
druppelen, of naar het toilet gaan.
Dagbesteding
Eén of meerdere dagdelen per week dagstructuur en ondersteuning
in groepsverband, onder begeleiding. Dagbesteding bieden wij
alleen aan op onze locatie Ewoud in IJsselstein, in ‘de Meikers’.
Meer informatie over ‘de Meikers’ leest u op pag. 9.
Individuele begeleiding
Ondersteuning bij praktische zaken zoals het helpen plannen van
activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van
besluiten en het structureren van de dag.
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Als Marco van de
Thuiszorg er is, oefent
mevrouw Planjer samen
met hem een keertje
extra het gaan zitten
en weer opstaan.
Zo blijft ze fit.
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Hoe en waar vraag ik een indicatie aan?
Wijkverpleging
Om in aanmerking te komen voor wijkverpleging heeft u een
indicatie nodig die wordt afgegeven door een daarvoor bevoegde
wijkverpleegkundige, bijvoorbeeld van Vecht en IJssel.
Wilt u een afspraak met onze wijkverpleegkundige, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Cliëntzaken (zie pag. 10)
Wijkverpleging valt sinds 1 januari 2015 onder de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Wijkverpleging valt onder de
basisverzekering. U betaalt daarom geen eigen bijdrage en ook geen
eigen risico.
Als uw zorg thuis complexer wordt kan, op basis van medische en
sociale gronden, besloten worden dat u zorg nodig heeft vanuit een
zogenaamd ZorgProfiel (zp) eventueel als overbrugging tot
verhuizing naar een woonzorgcentrum. Deze zorg valt onder de wet
Langdurige Zorg (Wlz). Daarvoor betaalt u wel een eigen bijdrage.
Dagbesteding en Individuele begeleiding
Om in aanmerking te komen voor dagbesteding of individuele
begeleiding heeft u een indicatie nodig van de gemeente (in het
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO) of het
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
U legt uw aanvraag in eerste instantie bij uw gemeente neer, in
IJsselstein via het Sociaal Team of in Utrecht via de Buurtteams.
Wordt uw aanvraag gehonoreerd, dan krijgt u een indicatie in het
kader van de nieuwe WMO. U betaalt dan een eigen bijdrage voor
de dagbesteding of de begeleiding.
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Indien geconcludeerd wordt dat er, op basis van sociale of medische
gronden, meer ondersteuning of begeleiding nodig is, wordt u
verwezen naar het CIZ voor een indicatie met een zogenaamd
ZorgProfiel (zp). Ook uw huisarts, een dementieconsulente of de
wijkverpleegkundige kunnen daarvoor gronden aandragen.
Dagbesteding en individuele begeleiding met een zp-indicatie
worden betaald uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U betaalt
daarvoor een eigen bijdrage.
NB: Geef bij uw aanvraag altijd de voorkeur Vecht en IJssel op, dan
komt de aanvraag bij ons terecht en kunnen wij zo snel mogelijk
onze medewerkers bij u thuis inzetten.
Een optimaal pakket
Heeft u (een uitbreiding van) zorg en ondersteuning nodig, dan
kunnen onze wijkverpleegkundigen of klantadviseurs u helpen een
indicatie aan te vragen. Samen met u kijken we vervolgens wat de
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beste invulling is van onze dienstverlening aan u, in relatie tot
uw indicatie. Zo stellen we een optimaal pakket voor u samen.
Bij alle afspraken die we met u maken, staan uw wensen en
mogelijkheden centraal. U houdt de regie over uw eigen leven.
Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd en tenminste elk half
jaar met u besproken en zo nodig aangepast.
Particuliere financiering
Heeft u geen indicatie, maar wilt u toch een beroep doen op
persoonlijke wijkverpleging, dagbesteding of begeleiding, dan kunt u
met ons ook afspraken maken op basis van particuliere financiering.
Onze klantadviseurs vertellen u graag wat de mogelijkheden en de
voorwaarden daarvoor zijn, passend bij uw wensen en
mogelijkheden.
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“Wat denkt u, wordt het
vandaag deze ketting bij
uw blouse?"
Mevrouw Ditzel komt er
samen met verzorgende
Carola wel uit.
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Dagbesteding ‘de Meikers’
In IJsselstein kunnen we u ook ondersteuning bieden in groepsverband middels onze dagbesteding ‘de Meikers’, in gebouw
Ewoud Staete in woonzorgcentrum Ewoud.
Dagbesteding biedt dagstructuur, hulp bij zelfverzorging, hulp
bij medicijngebruik en ook gezelligheid. We versterken uw
zelfredzaamheid en uw zelfvertrouwen met onder meer creatieve,
sociale en recreatieve activiteiten.
U bezoekt ‘de Meikers’ één of meerder dagdelen per week,
zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen en we mogelijk
ook mantelzorgers thuis ontlasten.
Dagbesteding ‘de Meikers’ is geopend maandag t/m vrijdag
van 9.30 tot 15.30 uur.
Heeft u belangstelling voor dagbesteding ‘de Meikers’ of wit u
de speciale folder opvragen, neem dan contact op met één
van onze medewerkers. (zie pag. 10).
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Meer informatie?
Contact met Vecht en IJssel
Voor meer informatie en het maken van een afspraak met onze
klantadviseurs of een wijkverpleegkundige, kunt u contact met ons
opnemen via T: (030) 3033 500 (op werkdagen van 9.00 tot
16.30 uur) of via e-mail: klantadviseurs@vechtenijssel.nl

Centraal Bureau
Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht
T: (030) 3033 500
E: info@vechtenijssel.nl
I: www.vechtenijssel.nl
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Handige adressen in IJsselstein en Utrecht
Sociaal team IJsselstein
Poortdijk 34/F
3402 BS IJsselstein
Spreekuur ma., di. en
don., 9.00-12.00 uur
T: (030) 765 00 26
E: info@sociaalteam.nu

Buurtteams Utrecht
Open: ma. t/m vrij., 9.00-17.00 uur
Kanaleneiland Zuid
Marco Pololaan 71
(Wijkservicecentrum
Zuidwest)
3526 GA Utrecht
T: (030) 7400 514
E: kanaleneilandzuid@
buurtteamsutrecht.nl

Overvecht- Vechtzoom
Kaap Hoorndreef 38-50
3563 AV Utrecht
T: (030) 7400 506
E: overvechtvechtzoom@
buurtteamsutrecht.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Postbus 2222
3500 GE Utrecht
T: 088 789 15 00
www.ciz.nl
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Zuilen
Sint-Ludgerusstraat 251
(Buurthuis Zuilen)
3553 CX Utrecht
T: (030) 7400 503
E: zuilen@
buurtteamsutrecht.nl

VenIJ 0 3 - 2 0 2 2

Vecht en IJssel
Wij geloven dat een levendige gemeenschap belangrijk is voor het
welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, medewerkers,
vrijwilligers en mantelzorgers. Deskundige en gastvrije dienstverlening
en vernieuwende (kleinschalige) woonconcepten dragen hieraan bij.
Persoonlijke keuzevrijheid
Vecht en IJssel heeft respect voor ieders levensloop en levensinstelling.
Persoonlijke keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
blijven belangrijk, een heel leven lang. Bij ons houdt u de regie over uw
leven, in de zekerheid dat de dienstverlening goed geregeld is.
Elke dag is het immers waard om geleefd te worden.

Locatie Ewoud
Jan v.d. Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein
T: (030) 686 94 88

Locatie Lieven de Key
Lieven de Keylaan 4
3555 VZ Utrecht
T: (030) 303 36 42

Locatie Transwijk
Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht
T: (030) 285 62 00

samen beter in wonen, welzijn en zorg

Locatie Zuylenstede
Perudreef 8
3563 VA Utrecht
T: (030) 264 71 00

