Stichting Reigershoeve – buitengewone zorg voor mensen met dementie

Financiering dagbesteding op de Reigershoeve via de gemeente (WMO), voor
gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
Wat biedt de Reigershoeve en aan wie?
Ontmoetingsplek de Vrolijke Merrie biedt dagbesteding aan mensen met dementie die nog thuis
wonen, waaronder mensen in een beginstadium van dementie. Voor deze mensen gaat financiering
van de dagbesteding via de gemeente.
Onze dagbesteding is laagdrempelig en gericht op het onder begeleiding doen van betekenisvolle
activiteiten (zelfstandig of met mededeelnemers), het opdoen van sociale contacten en het krijgen
van structuur. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 32,- per dagdeel (€ 64,- per dag), plus eventuele
vervoerskosten (€ 2,- per rit).
De gemeente bepaalt in samenspraak met u hoe vaak uw naaste kan deelnemen aan de
dagbesteding. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Hieronder wordt uitgelegd hoe de financiering van de dagbesteding bij de gemeente kan worden
aangevraagd.
Procedure voor de aanvraag van WMO financiering.
Neem contact op met het gemeentehuis van de plaats waarin uw naaste, die naar onze dagbesteding
wil, woonachtig is en vraag een gesprek aan met een WMO consulent.
1. Tijdens het gesprek wordt door de WMO consulent onderzocht of uw naaste voor dagbesteding
in aanmerking komt.
2. Als dit zo is, kan financiering in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen plaatsvinden via
het model Zorg in Natura. Omdat de Reigershoeve als kleine zorgaanbieder geen contract heeft
met de gemeente wordt samengewerkt met de Zorgspecialist. Geef in het gesprek met de WMO
consulent duidelijk aan dat de dagbesteding plaatsvindt bij de Reigershoeve via het contract van
de Zorgspecialist. NB: Indien de persoon met dementie in een andere gemeente woont, verwijzen
we u naar het formulier ‘Financiering dagbesteding op de Reigershoeve via gemeente (WMO) en
het PGB.
3. Als de gemeente akkoord gaat, sturen zij u een beschikking, waarin vermeld is voor hoeveel
dagdelen er recht is op dagbesteding bij de Reigershoeve en op welke datum dit ingaat en voor
hoe lang het geldt.
4. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze is te berekenen op de website van het CAK:
www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Selecteer ‘ik woon thuis. Maar ik ontvang
hulp of zorg ergens anders’, en vervolgens ‘ik ga naar dagbesteding’.
5. Vervolgens moet bij de Reigershoeve een zorgovereenkomst worden getekend. Deze kunt u
opvragen bij Elsbeth of, bij haar afwezigheid, bij Dieneke of Henk.
Ter informatie: Toekomstige overstap van WMO financiering naar WLZ financiering.
Mensen met dementie gaan (langzaam of snel) achteruit. Als de dementie verder vordert, kan het
moment zijn aangekomen dat er meer behoefte is aan zorg. Vaak breekt er een moment aan dat
men zich gaat oriënteren op een woonzorgvoorziening om daar in de toekomst gebruik van te
maken. U kunt dan (eventueel via uw casemanager) contact opnemen met het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of er een indicatie voor langdurige zorg (WLZ-indicatie)
kan worden afgegeven zodat uw naaste het recht heeft om als het thuis niet meer gaat, in een
zorginstelling te wonen. Deze indicatie heet in de meeste gevallen Zorgprofiel 5VV, oftewel
‘beschermd wonen met intensieve dementiezorg’. Zolang thuis wonen nog gaat of u wacht op een
plek in een zorginstelling, kan uw naaste met deze indicatie deelnemen aan dagbesteding.
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Zodra de indicatie is afgegeven verzoeken wij u om contact met ons op te nemen omdat de
financiering via de gemeente dan automatisch wordt stopgezet.
Deelname aan de dagbesteding voor mensen met een WLZ indicatie verschilt van deelname via de
gemeente. Wij hanteren voor mensen met een WLZ indicatie de tarieven voor ‘dagbesteding
psychogeriatrisch’ die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld.
Een deelnemer van de dagbesteding met een WLZ indicatie krijgt van onze medewerkers meer
begeleiding in het doen van activiteiten, contacten leggen, en bij de dagelijkse levensverrichtingen.
Soms is het verstrekken van medicatie nodig. Ook stellen we een zorgplan op. We organiseren ten
minste twee maal per jaar een multidisciplinair overleg. Hierbij zijn zoveel mogelijk betrokkenen
aanwezig. (betrokkenen zijn de persoon met dementie, de familie, de psycholoog, de geriater, de
medewerker van de dagbesteding en de bestuurder zorg van de Reigershoeve en eventueel de
thuiszorg). Samen bespreken we de ervaringen van de afgelopen periode en kijken we naar mogelijke
verbeterpunten in de begeleiding van de persoon met dementie en ondersteuning van de
mantelzorger. Daarnaast kunnen wij altijd de behandelaars consulteren.
De financiering van deelname aan deze vorm van dagbesteding gaat ook via het model Zorg in Natura
en ook hier betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Vragen
Heeft u vragen over de financiering van de Reigershoeve of de ondernomen stappen? Of wilt u meer
informatie over het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg? Bel of mail gerust naar
info@reigershoeve.nl, of 0251-207027.
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