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Zorg & Wonen

Bijzondere zorg voor bijzondere mensen
Al jaren leeft Henk op straat. Contact met zijn familie en oude vrienden heeft hij niet meer. Zijn
gezondheid heeft hij verwaarloosd en zijn jarenlange overmatig drankgebruik heeft flinke lichamelijke
klachten veroorzaakt. Vanwege zijn diabetes is het belangrijk dat hij de juiste medische zorg ontvangt
en een regelmatig leven leidt.

Zorg & Wonen
Zorg & Wonen is een speciale verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde zorgvraag.
Naast hun broze psychische en sociale toestand zijn er ook problemen met de lichamelijke gezondheid. De
Kessler Stichting is gespecialiseerd in het verzorgen en verplegen van mensen voor wie, naast hun lichamelijke
zorg, ook speciale aandacht nodig is voor andere problemen zoals schulden, ernstige psychische aandoeningen en verslavingen. Samen met WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) werken we aan ‘bijzondere zorg voor
bijzondere mensen’.
Op onze afdeling is plek voor 30 cliënten. In tegenstelling tot andere verpleeghuizen ligt de gemiddelde leeftijd een stuk lager, zo rond de 55 jaar. De cliënten zijn vaak dakloos (geweest) of wonen in een beschermde
woonvorm.

Voor wie?
Heeft u een (acute of chronische) lichamelijke aandoening en naast passend onderdak ook medische behandeling en verpleging nodig? Dan kunt u terecht op onze afdeling Zorg & Wonen. Hiervoor heeft u wel een
CIZ-indicatie nodig. Daar kan uw behandelaar voor zorgen.
Heeft u geen verblijfsvergunning, maar wel medische zorg nodig? We hebben afspraken gemaakt met het
Zorginstituut Nederland waardoor we u kunnen voorzien van de nodige verpleeghuiszorg. De regeling geldt
alleen voor mensen die illegaal in Nederland verblijven, mensen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning
hebben ingediend of mensen die bezwaar/beroep hebben ingediend tegen een afwijzende beslissing op een
aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning. Daarnaast moet de zorg medisch noodzakelijk zijn. Meer
informatie kunt u vragen aan onze intakers.

Traject
We gaan altijd uit van uw mogelijkheden. Doel is het zo zelfstandig mogelijk wonen en functioneren binnen
handbereik te brengen. Uw zorgplan geldt als leidraad voor uw verblijf. Wanneer u bij ons in zorg komt, stellen
we samen met u een zorgplan op. De gemaakte afspraken leggen we hierin vast en samen met u voeren we
het zorgplan uit. In het plan staat onder andere hoe we uw lichamelijke problemen aan gaan pakken. Daarnaast bepalen we uw doelen op het gebied van wonen, financiën, vrijetijdsbesteding en relaties.
Uw medische zorg is in handen van een gespecialiseerde arts. Deze arts werkt nauw samen met andere
specialisten en de verpleegkundigen en verzorgenden van de afdeling. We werken samen met Stichting WZH
en maken gebruik van aanvullende dienstverlening zoals mondzorg, fysiotherapie en dergelijke.

Uw verblijf
U verblijft in een moderne eenpersoonskamer. De kamer is standaard voorzien van een elektrisch hoog/laag
bed, nachtkastje, kledingkast, koelkast en tv. Ook kan, in overleg, de kamer verder worden ingericht met
persoonlijke spullen. Er is een ruime douche-/toiletruimte, die u deelt met een persoon. Indien de afdeling
volledig bezet is, kan het voorkomen dat u tijdelijk op een zaal verpleegd en verzorgd wordt. Zodra er een
eenpersoonskamer vrij komt, komt u hiervoor in aanmerking.
Naast uw eigen kamer, kunt u terecht in drie verschillende woonkamers met elk een eigen karakter. Er staan
tv’s, een pc met toegang tot internet en praktische en luxe stoelen. Er is ruimte voor ontspanning, eten,
drinken en ontmoeting. Voor uw oefeningen kunt u gebruik maken van onze fysio/fitnessruimte. De medewerker dagbesteding zorgt voor een activiteitenprogramma

Eigen bijdrage
Wanneer u bij ons verblijft, bent u door de overheid verplicht een eigen bijdrage te betalen voor uw verblijf. Om
de hoogte hiervan vast te stellen, voert het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een inkomensonderzoek uit.
Het CAK houdt de vastgestelde eigen bijdrage in op uw inkomen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht
bij het CAK: www.hetcak.nl.
Wilt u uw financiën liever niet zelf regelen dan kunt u gebruik maken van budgetbeheer van de stichting
Findien.

Over de Kessler Stichting
De Kessler Stichting is een brede maatschappelijke zorgorganisatie. Wij zetten ons in voor mensen die sociaal
kwetsbaar zijn, in het bijzonder dak- en thuislozen, die opvang en/of zorg nodig hebben. Wij werken met onze
eigen methodiek: Competentiegericht begeleiden. Hiermee sluiten wij aan bij uw aanwezige competenties. U
leert voor welke taken u staat en wat ervoor nodig is om met deze taken om te gaan. We dagen u uit om uw
toekomstperspectief te formuleren en te concretiseren.

Film
Wilt u verder kennis maken met Zorg & Wonen?
Bekijk dan de film via onderstaande QR-code.
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