Juni 2015

Nieuwe indicaties
Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging in de zorg veranderd. Dat heeft consequenties gehad voor
de indicatiestelling, voor de toegewezen uren voor zorg en hulp bij het huishouden en voor de
eigen bijdrage.
Bij FlexiCura hebben zeven wijkverpleegkundigen de opleiding “vakkundig indiceren” gevolgd.
Zij hebben de afgelopen vijf maanden voor en samen met alle cliënten die via de
Zorgverzekeringswet (Zvw) verpleging en verzorging van FlexiCura ontvangen een herindicatie
gesteld op basis van de zorgbehoeften. Hierbij is rekening gehouden met het vergroten van de
zelfredzaamheid, de participatie van cliënten en de sociale samenhang.
Een groot deel van de cliënten die hulp vanuit de Wmo ontvangen, heeft inmiddels ook bezoek
gehad van een FlexiCura medewerker om de gewenste hulp in kaart te brengen. Vanuit de
gemeente is het ook de opdracht om de informele zorg af te stemmen op de formele zorg.
Het traject voor het herindiceren is goed verlopen en heeft eraan bijgedragen dat cliënten de
juiste en goede zorg ontvangen en dat FlexiCura tijdig aan deze wettelijke eis heeft voldaan.
Alle veranderingen hebben wel de elektronische wereld in de war gebracht. Daardoor zit er
vertraging in de berekeningen van de eigen bijdrage vanuit het CAK en in de facturatie van de
eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het CAK.

Aanvullende huishoudelijke ondersteuning regio Zuid-Kennemerland
Voor cliënten die momenteel huishoudelijke
ondersteuning ontvangen en extra hulp in huis
wensen of voor mantelzorgers die ingeschreven staan
bij Tandem, en tijdelijk ondersteuning bij het
huishouden wensen bestaat er de mogelijkheid voor
aanvullende huishoudelijke ondersteuning.
Welke ondersteuning kan er ingekocht worden?
Het gaat om ondersteuning bij activiteiten die
aanvullend zijn of niet passen binnen de reguliere
huishoudelijke ondersteuning die op dit moment
geleverd wordt. Hierbij valt te denken aan een grote (voorjaars)schoonmaak, opruimen van
specifieke vertrekken, balkon vegen, of aanvullende taken zoals ramen lappen of simpele
administratieve werkzaamheden als het ordenen van de post.
Hoe werkt het?
Als u extra huishoudelijke ondersteuning wilt ontvangen, kunt u dit zelf inkopen bij FlexiCura. In
overleg wordt bepaald hoeveel uren en voor welke taken de aanvullende huishoudelijke
ondersteuning ingezet wordt. De factuur voor de geleverde uren wordt vanuit FlexiCura
toegestuurd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Plevier via 0235100304 of marjolein@flexicura.nl.
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Huize Zocher
Huize Zocher is opgericht door FlexiCura en gevestigd aan het
historische Prinsen Bolwerk, in het centrum van Haarlem. De
renovatie van de villa aan het Prinsen Bolwerk is al enige tijd
in volle gang. Na de zomer komen 15 appartementen
beschikbaar voor huur in combinatie met een volledig service
diensten- en zorgpakket.
Huize Zocher biedt bewoners de mogelijkheid om waardig oud te zijn en tegelijkertijd de regie
over het eigen leven te houden. Een professioneel team van zorgverleners biedt alle wenselijke
en noodzakelijke zorg in een omgeving die huiselijkheid en geborgenheid uitstraalt. Ook wanneer
de behoefte aan ondersteuning en zorg groter wordt.
Op dinsdag 9 juni en woensdag 24 juni organiseert Huize Zocher van 19.00 tot 21.00 uur een
informatieavond voor belangstellenden. Aanmelden is niet nodig.
Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over de voorzieningen en mogelijkheden van deze
nieuwe particuliere woonzorgvoorziening. De locatie van de informatiebijeenkomst is:
Schipholpoort 46 te Haarlem.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivanka Ratcheva via 023-5100310 of e-mailen
naar info@huizezocher.nl. U kunt ook terecht op de website: www.huizezocher.nl.

Leerlingen
FlexiCura is anderhalf jaar geleden gestart met het opleiden van medewerkers. Zo kunnen we nu
en in de toekomst voldoende goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden inzetten binnen
de ouderenzorg en de goede kwaliteit van de zorgverlening in stand houden. Tevens bieden we
onze medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen.
De eerste groep leerlingen heeft op 18 mei jongstleden het diploma voor verzorgende 3IG
uitgereikt gekregen.
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