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ZORGARRANGEMENT 8 
 

Wonen in een verzorgings- of verpleeghuis  
met specifieke, zeer intensieve verpleging  

en verzorging, alsmede zeer intensieve 
 (psychogeriatrische) begeleiding  

(behorend bij ZZP 6, ZZP 7 en ZZP 8) 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

Zorgzwaartebekostiging 
 
Per 1 januari 2009 werkt de afdeling ‘MeerZorg’ van het Leger des Heils volgens het landelijke systeem 
van zorgzwaartepakketten (ZZP). Dit betekent dat iedere cliënt (met name zieke dak- en thuislozen met 
verslavingsproblematiek) met een indicatie voor een ZZP in de sector Verpleging en Verzorging bij de 
afdeling ‘MeerZorg’ van het Leger des Heils terecht kan. Het ZZP waarvoor u een indicatie heeft gekregen 
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), geeft aan voor welke zorg u geïndiceerd bent. De inhoud 
van het pakket is in verschillende categorieën ingedeeld. 
Het aantal uur dat is vastgesteld heeft betrekking op (geplande en ongeplande) individuele zorg, 
groepsbegeleiding, leiding en toezicht. De zorg die u ontvangt wordt vergoed vanuit de AWBZ. U betaalt 
hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die door het Centraal Administratie kantoor (CAK) 
wordt geïnd. De instelling wordt per ZZP betaald vanuit de AWBZ. 
 

Zorgaanbod van de ‘MeerZorg’ van het Leger des Heils  
 
De ‘MeerZorg’ van het Leger des Heils vindt het belangrijk dat zieke mensen met een verslaving of een 
slechte lichamelijke conditie tijdelijk verpleging, verzorging en behandeling in een veilige setting krijgen 
en huiselijk kunnen wonen en leven.  

Medewerkers van de ‘MeerZorg’ van het Leger des Heils hebben een gedreven en vastberaden (actieve) 
houding. Zij proberen steeds weer opnieuw te helpen en te ondersteunen en stellen de mensen om wie 
het gaat op de eerste plaats. Bewogenheid, actiegerichtheid gecombineerd met creativiteit en geduld en 
professionaliteit vormen een bijzondere mix in de bejegening van onze medewerkers. 
 

Zorgarrangement 
 
Een zorgarrangement is een pakket van zorgproducten, gemaakt voor een bepaalde groep van cliënten. 
Wij hebben dit samengesteld om aan uw zorgbehoefte tegemoet te komen. Een dergelijk pakket sluit zo 
goed mogelijk aan op uw recht op zorg, zoals omschreven in uw indicatiebesluit. 
Wij willen uw zelfstandig functioneren zoveel mogelijk bevorderen, zodat u zoveel mogelijk zelf zin aan uw 
leven kunt geven. Wij willen ook bevorderen dat u anderen kunt (blijven) ontmoeten wanneer u dat wilt. 
Indien mogelijk betrekken we uw familie graag bij activiteiten in het algemeen of uw zorg in het bijzonder. 
 

Zorgplan 
 
Om de zorg die wij bieden zo goed mogelijk bij uw behoefte te laten aansluiten, stellen we met u een 
zorgplan op. Een zorgmedewerker wordt uw contactverzorgende en zal met u en/of uw vertegenwoordiger 

een of meer gesprekken voeren om aan de hand van de indicatie een zorgplan op te stellen. Wederzijdse 
inspanningen en verwachtingen worden vastgelegd en beiden ondertekenen het zorgplan. 
Minstens twee keer per jaar gaan we met elkaar na of de geboden zorg en de gemaakte afspraken nog 
wel op uw behoeften en wensen aansluiten. Indien nodig maken we nieuwe of aanvullende afspraken. Ook 
kan het nodig zijn dat er een nieuwe indicatie wordt aangevraagd omdat uw situatie is veranderd. 
 

BESCHRIJVING VAN ZORGARRANGEMENT 8 (ZZP8) 

Wonen in een verzorgings- of verpleeghuis met specifieke, zeer intensieve 
verpleging en verzorging, alsmede zeer intensieve (psychogeriatrische) begeleiding  
 
U bent door het CIZ geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 8 (Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, 
vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging). De ‘MeerZorg’ van het Leger 
des Heils vertaalt dit pakket naar arrangement 8, Wonen in een verzorgings- of verpleeghuis met 
specifieke, zeer intensieve verpleging en verzorging, alsmede zeer intensieve (psychogeriatrische) 
begeleiding. 
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U hebt een zeer ernstige chronische lichamelijke ziekte of aandoening, mogelijk in combinatie met 
ernstige psychische problemen, dan wel een zware vorm van dementie, die gepaard gaat met ernstige 
gedragsproblemen. Ook is het mogelijk dat u leidt aan Korsakov in een zeer vergevorderd stadium. Het 
gevolg is dat u specifieke intensieve begeleiding nodig hebt in combinatie met zeer intensieve verzorging 
en verpleging in een beschermende woonomgeving. 
 
Uw beperkingen brengen met zich mee dat ten aanzien van de persoonlijke verzorging, dagstructurering 
en mobiliteit dat onze medewerkers meestal taken van u zullen moeten overnemen. Dat geldt ook voor de 
psychosociale en cognitieve functies, omdat uw ziekte tot ernstige beperkingen ten aanzien van 
concentratie en motivatie leidt. Omdat de ziekte veranderingen in uw persoonlijkheid en karakter te weeg 
kan brengen, bieden wij waar nodig begeleiding aan partner, kinderen en/of andere naaste verwanten 
teneinde de omgang met u te kunnen begrijpen en hanteren. 
 
Omdat de ziekte geleidelijk of snel verergerd is de begeleiding en verpleging vooral gericht op begeleiding 
van de achteruitgang. De zorgverlening is voortdurend in de nabijheid en wordt op verschillende 
momenten op de dag geleverd en is 24 uur per dag beschikbaar. De zorg wordt zowel op individuele basis 

als in groepsverband geleverd. 
 
U hebt een ernstige vorm van dementie. Daardoor hebt u continue begeleiding, toezicht en sturing nodig. 
Dat zal zowel individueel als in groepsverband gebeuren. Het aangenaam wonen in een beschermde 
woonomgeving staat voorop. Wij hebben de noodzakelijke voorzieningen getroffen, die voor u de 
noodzakelijke veiligheid biedt waardoor u niet verdwaalt of anderszins gevaar loopt.  
 
Er wordt zo nodig samengewerkt met verschillende specialisten zoals verpleeghuisarts, fysiotherapeut en 
diëtist. Ofschoon uw ziekte en beperkingen ernstig zijn, is onze zorg erop gericht dat u zich thuis voelt, 
zoveel mogelijk actief kunt blijven, uw hobby’s kunt blijven uitoefenen en een zinvolle dagbesteding hebt. 
Daarom kunt u deelnemen aan groepsactiviteiten en wanneer u daar behoefte aan hebt kunt u een beroep 
doen op de hulp van een geestelijk verzorger of andere individuele begeleiding.  
 

Hulpaanbod 

 
Woonzorg: 

 Verblijf: eigen slaapkamer met sanitair, gezamenlijke huiskamer in een setting waar 
geborgenheid, vertrouwdheid, veiligheid en huiselijkheid centraal staan. 

 Persoonlijke verzorging (pv): in overleg met u betekent dit: hulp bij wassen, aan- en 
uitkleden, in en uit bed gaan, bereiden van de maaltijd, persoonlijke zorg voor tanden, haren, 
nagels, huid, het aanbrengen/verwijderen van ledemaatprothese. Het klaarzetten van 
medicijnen. 

 Verpleging (vp): in overleg met u betekent dit: controleren van lichaamsfuncties, eventueel 
wond- en/of stomaverzorging, ondersteuning bij uitscheiding, verpleegkundige begeleiding bij 
omgaan met ziekte. 

Dagbesteding:  

 Begeleiding: Individuele begeleidingsgesprekken en activiteiten op basis van belevingsgerichte 
zorg, groepsactiviteiten en geestelijke verzorging. 

Behandelaars: 
afhankelijk van de behoefte en in overleg met de verpleeghuisarts worden fysiotherapeuten en andere 
paramedische specialisten ingeschakeld. 
 

Hoeveel uur zorg per week  
 
Gemiddeld krijgt u met een ZZP 8 24.5 uur tot 29,5 uur per week hulp en zorg per week bij het wonen. 
  
De zorgtijd is bedoeld voor zowel hulp die u gepland of ongepland individueel krijgt, als hulp die u in een 
groep cliënten krijgt zoals samen eten, dagbesteding of sociaal culturele activiteiten. Ook het nachtelijke 
toezicht en dagelijkse leiding vallen binnen deze uren. Omdat uw omstandigheden kunnen wisselen kan 
ook het aantal uur per week verschillen. Bij het opstellen van het zorgplan spreekt u samen met de 
eerstverantwoordelijke zorgmedewerker af hoeveel uur hulp u krijgt en welke hulp u krijgt. In het 
zorgplan staan de zorgafspraken die u met de eerstverantwoordelijke zorgmedewerker maakt. 
 
Bij het opstellen van het zorgplan spreekt u samen met de eerstverantwoordelijke zorgmedewerker af 
hoeveel uur hulp u krijgt en welke hulp u krijgt. In het zorgplan staan de zorgafspraken die u met de 
eerstverantwoordelijke zorgmedewerker maakt. 
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Voor meer informatie 
 
Meer informatie over zorgzwaartepakketten kunt u vinden in de ‘gebruikersgids zorgzwaartepakketten, 
Verpleging en Verzorging’. Deze kunt u verkrijgen bij de trajectcoördinator of aanvragen via Postbus 51 
(telefoonnummer 0800-8051).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


