Leverbare zorg op locatie
Locatie

Bilderdijk

De Horst

Leverbare zorg

 (Chronisch) somatische
zorg
 Psychogeriatrische zorg

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Geriatrische revalidatie
zorg (GRZ)
 Keten Stroke-zorg
 Observatie en diagnositiek
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname
 Zorg in de laatste
levensfase

Indicatie

Oude ZZP AWBZ

 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VPT
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
 VV Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
 VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg
















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
9b VV
10 VV






















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV

BOPZ (Woltinge / de Badde)
DBC
ELV - hoog complex
ELV - palliatief
LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging

De Korenhof

De Paasbergen

 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
 VV Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
 VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg

 8 VV
 9b VV
 10 VV

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg

 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 VPT 4
 VPT 5
 VPT 6
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging









4 LG
5 LG
6 LG
4 VV

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 BOPZ (Eekhorst / Lindehorst /
Havixhorst)
 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LV
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV

begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging

De Schoel

De Schutse

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 VPT
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intendieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding













4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 VV
5VV
6VV
7VV

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging














4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV

De
Selkersgoorn

Het Ellertsveld

 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging

 8 VV

 (Chronisch) somatische
zorg

 ELV - laag complex
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging (met
behandeling)







4 LG
5 LG
6 LG
4 VV

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorgin
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met


















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
9b VV
10 VV
-

de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
 VV Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
 VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg
 WMO
 VPT
 WLZ





BOPZ (verpleegafdeling)
ELV - laag complex
ELV - palliatief
LG Wonen met begeleiding en
verzorging
LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg

















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
10 VV

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging






4 LG
5 LG






Holdert

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname











Holtingerhof

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg

 Tijdelijke opname

Olden Kinholt

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VPT
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
 VV Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
 VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg
 WLZ
 WMO
















6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
9b VV
10 VV
-

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VPT




















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
9b VV
10 VV
-

 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
 VV Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
 VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg
 WLZ
 WMO

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging









4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 VV

Selkersgoorn

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging









4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 VV

Tonckenshuys

 (Chronisch) somatische
zorg

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief

  -

Oostermarke

 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

Valkenhof

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VPT
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
 VV Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
 VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg
















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
9b VV
10 VV

 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VV Beschut wonen met
















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
10 VV



















Veltman

 Tijdelijke opname
 Veiligthuis met
specialistische zorg










intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg
BOPZ
Dagbesteding
ELV - palliatief
LG Wonen met begeleiding en
verzorging
LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
VG Wonen met begeleiding en
verzorging
VG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
VG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
VG Wonen met intensieve
begeleiding, verzorging en
gedragsregulering
VG (Besloten) wonen met zeer
intensieve begeleiding,
verzorging en
gedragsregulering
VG Wonen met begeleiding en
volledige verzorging en
verpleging
VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege





















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
3 VG
4 VG
5 VG
6 VG
7 VG
8 VG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
10 VV

specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
 VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg

Weidesteyn

Zuidermarke

 Dagbesteding
 Geriatrische revalidatie
zorg (GRZ)
 Keten Stroke-zorg
 Observatie en diagnostiek
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname
 Dagbehandeling

 BOPZ (Kleine Vos / Bruin
Zandoogje / Psychogeriatrie in
Advies- en Behandelcentrum)
 DBC
 ELV - hoog complex
 ELV - palliatief
 GRZ DBC
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging
 VV Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
 VV Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale
zorg
 WLZ
 WMO
















4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV
9b VV
10 VV
-

 (Chronisch) somatische
zorg
 Dagbesteding
 Psychogeriatrische zorg
 Tijdelijke opname

 BOPZ (verleegafdeling 4e
etage)
 ELV - laag complex
 ELV - palliatief
 LG Wonen met begeleiding en
verzorging
 LG Wonen met begeleiding en
intensieve verzorging
 LG Wonen met intensieve
begeleiding en intensieve
verzorging
 LG Wonen met zeer intensieve
begeleiding en zeer intensieve
verzorging
 LVG Wonen met zeer
intensieve behandeling en
















4 LG
5 LG
6 LG
7 LG
4 LVG
5 LVG
4 VV
5 VV
6 VV
7 VV
8 VV

begeleiding
 LVG Besloten wonen met zeer
intensieve behandeling en
begeleiding
 VV Beschut wonen met
intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging
 VV Beschermd wonen met
intensieve dementiezorg
 VV Beschermd wonen met
intensieve verzorging en
verpleging
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op begeleiding
 VV Beschermd wonen met
zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met
de nadruk op
verzorging/verpleging

