
THUIS WONEN MET EXTRA ZORG
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Zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde 
omgeving blijven wonen. Samen met de partner. 
Of, voor wie alleen is, met betrokken familie 
of vrienden (mantelzorgers). Ook als er veel 
zorg en begeleiding nodig is op geplande 
momenten. Dat kan. Het Spectrum kan daarbij 
helpen met het Volledig Pakket Thuis.

Het begint vaak met huishoudelijke hulp en langzaam groeit 
de behoefte aan meer zorg en begeleiding. De klantad-
viseurs van Het Spectrum spreken regelmatig mensen die 
meerdere zorgaanbieders in huis krijgen en die op verschil-
lende manieren die zorg betaald krijgen: via de WMO en 
de zorgverzekeraar en anders. Dat is onoverzichtelijk en 
geeft vaak een onrustig gevoel.

De klantadviseurs helpen met advies om meer overzicht te 
krijgen. De betrokkenen blijven in dit hele proces degene 
die de keuzes maken: zij beslissen welke zorg en in welke 
vorm zij deze zorg willen ontvangen. De klantadviseurs 
kijken vooral naar wat iemand  nog zelf kan en hoe 
Het Spectrum daarbij kan helpen.

ZELF REGELEN
Deze extra zorg wordt betaald vanuit de Wet Langdurige 
Zorg. Daardoor is veel zorg, hulp en fi nanciering in één 
keer geregeld vanuit één aanbieder: het Volledig Pakket 
Thuis van Het Spectrum. Wie gebruik wil maken van deze 
extra zorg blijft bepaalde zaken zelf betalen en regelen, 

waaronder woninghuur, energiekosten, telefoonabonne-
menten en televisieaansluitingen, belastingen en verzekeringen. 
Voor medische zaken blijft de huisarts het aanspreekpunt. 

ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN
Met het Volledig Pakket Thuis blijft zelfstandig wonen 
mogelijk. Het Spectrum helpt dan onder meer bij de 
persoonlijke verzorging (zoals het wassen en aankleden), 
bij de verpleging en zorgt voor begeleiding (individueel 
en/of in groepen). Daarnaast kunnen mensen gebruik-
maken van andere services zoals het aanbieden van 
warme maaltijden, het schoonhouden van de woonruimte 
en deelname aan welzijnsactiviteiten.

WAAR BIEDT HET SPECTRUM DIT AAN?
Deze uitgebreide zorg en begeleiding bij u thuis, biedt 
Het Spectrum alleen binnen enkele van de eigen woon-
locaties. In de wijk Sterrenburg is dat in Het Sterrenwiel 
aan het Dalmeijerplein. Andere locaties zijn Het Polderwiel 
(Stadspolders) inclusief de appartementen aan het 
Dudokplein, Het Waterwiel (Wielwijk) en De Sterrenhof 
(Algolring in Sterrenburg). 

MEER WETEN? 
Een klantadviseur van Het Spectrum kan langskomen 
voor een persoonlijk gesprek om te bekijken of deze extra 
zorg bij de situatie past. 
Een afspraak met een klantadviseur is te maken via 
Klantenservice Het Spectrum: 078 799 92 20 of 
per e-mail klantenservice@hetspectrum.nl

VOLLEDIG PAKKET THUIS: ALLES VANUIT 1 PAKKET

Meer informatie www.hetspectrum.nl


