Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (EMB)
Doelgroep
Leeftijd
Aanvullend
Plaatsen
Contact

Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)
Vanaf 0 jaar
Dagbesteding, onderwijs, behandeling, (intensieve) verzorging en verpleging
Nijmegen en Beuningen
Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening
Jongeren en volwassenen kunnen bij Pluryn terecht voor huisvesting, begeleiding en verzorging.
Zij kunnen deze dienstverlening aanvullen met dagbesteding, behandeling en/of (intensieve)
verzorging en verpleging. Voor kinderen en jongeren is er een combinatie met onderwijs.
Doel is het bieden van kwaliteit van leven die op de beperkingen van ieder persoon is aangepast.
■ Wie voert de ondersteuning uit?
Jongeren en volwassenen krijgen ondersteuning van zowel persoonlijk begeleiders met agogische
kennis en ervaring als van verpleegkundigen. Verder is er naar behoefte psychologische,
orthopedagogische, medische en paramedische expertise beschikbaar. Psychiatrisch consult is ook
mogelijk, evenals een arts (voor verstandelijk gehandicapten) en paramedici. Consult van een
geestelijk verzorger kan daar bij horen.
■ Welke faciliteiten biedt Pluryn?
Er is voor iedereen een eigen kamer in een woongroep op terreinvoorziening De Winckelsteegh.
Pluryn zorgt voor een veilig klimaat en een overzichtelijke omgeving. Mensen met EMB wonen in
een gezinsklimaat in een woongroep van 6 tot 12 personen. Zij kunnen (activerende) dagbesteding
op locatie doen. Er is een zwembad en een manege.
■ Voorwaarden
Voor ‘Wonen met begeleiding en (intensieve) verzorging’ is een passende VG-indicatie nodig:
ZZP 5 of hoger. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze af.
■ Wie betaalt dat?
De Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor mensen met een ernstig meervoudige beperking de
residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Volwassenen betalen na hun achttiende
jaar wel een eigen bijdrage. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of mensen recht hebben
op WLZ-zorg. Kijk voor meer info op www.ciz.nl.
■ Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00,
klantenbureau@pluryn.nl.

