
Wonen met behandeling 

 Doelgroep   Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG)  

 Leeftijd   6-23 jaar  

 Aanvullend 

  

 Wonen bij Pluryn, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, onderwijs en werk,  
 individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB)  

 Plaats   Omgeving Arnhem, Nijmegen, Voorst 

 Contact   Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl  

 
■ Korte beschrijving van deze dienstverlening 

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen bij Pluryn terecht voor veel 

soorten van behandeling. Het kan gaan om medische behandeling, behandeling voor 

gedragsproblemen of leren omgaan met de beperking. Die behandeling staat in het eigen plan dat 

jongeren samen met Pluryn maken.  

 

Pluryn is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met (ernstig) probleemgedrag. Behandeling 

is vaak onderdeel van een compleet individueel aanbod met wonen, werken, onderwijs, 

vrijetijdsbesteding en dagbesteding. Het zorgprogramma verschilt per doelgroep en persoon. 

 

■ Wie voert de ondersteuning uit? 

Voor behandeling beschikt Pluryn over gedragswetenschappers, vaktherapeuten, artsen, 

paramedici, psychiatrische consultants, gezinswerkers, trainers, maatschappelijk werkers en 

geestelijk verzorgers. Als het nodig is, zal Pluryn een beroep doen op expertise van samenwerkende 

partners.  

 

■ Welke faciliteiten heeft Pluryn? 

Behandeling kan plaatsvinden op de terreinlocaties of woongroepen van Pluryn. Pluryn werkt 

volgens op bewijs gebaseerde behandelingstechnieken en werkt daarvoor nauw samen met 

universiteiten.  

 

■ Voorwaarden 

Voor behandeling is een geldige indicatie nodig. Kijk hieronder voor meer informatie.  

 

■ Wie betaalt dat? 

De Jeugdwet betaalt voor jongeren tot 18 jaar de residentiële dienstverlening: wonen bij een 

zorginstelling. De gemeente geeft hiervoor een indicatie af. 

Voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar en ouder die langer ondersteuning nodig hebben, is er de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ) Het CIZ geeft hier een indicatie voor af. Kijk voor meer info op www.ciz.nl. 

Jongeren betalen wel vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. 

 
■ Vragen? 
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, 
klantenbureau@pluryn.nl. 
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