Nieuwsbrief 2, maart 2022
Onderwerp: Zorg
Beste cliënt, eerste contactpersoon en familieleden,
Het is alweer eind maart en dat betekent dat de verbouwing van De Vier Dorpen steeds meer vordert.
We gaan ervanuit dat we na de zomer heerlijk kunnen genieten van de nieuwe appartementen. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de zorg vanuit Zorggroep Apeldoorn en omstreken.
Soort zorg
Alle zorg vanuit de het zorgprofiel VV4, VV5 en VV6 levert Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Wij
gaan er vanuit dat u op De Vier Dorpen dezelfde zorg wilt ontvangen die u op dit moment ook op
EuroParcs ontvangt. Vanaf begin juni gaan we tijdens het zorgleefplanoverleg hierover in gesprek.
Heeft u aanvullende wensen? Deze kunnen we dan de mogelijkheden hiervoor bekijken.
Er is één uitzondering als het gaat om de zorg. Wanneer u namelijk vanuit dementie gaat dwalen,
kunnen wij geen zorg meer leveren. Dan komt uw veiligheid in gevaar en daarvoor is een aangepaste
woonomgeving nodig.
Voor meer informatie over de zorgprofielen:
https://www.ciz.nl/zorgprofessional/over-de-wlz/zorgprofielen
De kosten
De zorg van Zorggroep Apeldoorn en omstreken wordt geleverd vanuit een Wlz-indicatie. Voor zorg
vanuit deze indicatie zijn geen extra kosten verbonden. Onder deze indicatie valt:
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Eten en drinken
• Huishoudelijke hulp
Heeft u zorg nodig die niet binnen deze indicatie valt? Dan kunt u contact opnemen en bespreken we
dit graag persoonlijk met u.
Verhuiskosten
Naar verwachting gaan we half september verhuizen. Verhuiskostenvergoeding regelen lijkt op dit
moment ingewikkeld. Dit zoeken wij natuurlijk nog verder voor u uit. Wel komen wij u graag tegemoet.
De 4 maanden voorafgaand aan het betalen van de nieuwe huur, betaalt u een lagere bijdrage aan het
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op deze manier zijn uw maandelijkse kosten lager. Dit
bespaarde bedrag kunt u gebruiken voor de verhuizing.

Informatiebijeenkomst
Graag nodigen wij u van harte uit voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor
toekomstige bewoners en contactpersonen/familieleden. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer
informatie van Zorggroep Apeldoorn e.o. Daarnaast krijgt u natuurlijk de mogelijkheid om vragen te
stellen.
Details:
Wanneer? Donderdag 21 april
Hoe laat? 19:00 – 21:00
Waar? Recreatiezaal van Het Zonnehuis in Beekbergen (Dorpstraat 49, 7361 AR)
Aanmelden? Via henny.spijkerman@zgapeldoorn.nl
Er volgt nog een tweede bijeenkomst in juni. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Veel gestelde vragen
We begrijpen dat deze verhuizing en de nieuwe situatie veel vragen met zich mee brengen. Daarom
kunt u op de website van De Vier Dorpen, https://vierdorpen-beekbergen.nl, een lijst met veel gestelde
vragen zien.
Komt u er niet helemaal uit? Laat het ons gerust weten door te mailen naar: vierdorpen@habion.nl.
Dan nemen wij contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Namens Team Vernieuwing De Vier Dorpen
Shirley Hagen (Zorggroep Apeldoorn e.o.) en René Ploeger (Habion)

