Addendum langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie
Doelen van het addendum zijn:
1.	Wat kunnen cliënten en hun naasten verwachten van langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie
2.	Hoe kunnen zorgverleners en zorgorganisaties samen de kwaliteit verbeteren en het lerend vermogen
versterken.
3.	Het ontwikkelproces van samen leren en verbeteren van kwaliteit is een rode draad van dit addendum,
specifiek op thema’s zoals multidisciplinaire aanpak en verantwoord thuis wonen.
In het kader van de WLZ, biedt Landzijde als zorginstelling, dagbesteding aan op, de bij Landzijde aangesloten,
zorgboerderijen. Landzijde biedt dit aan diverse doelgroepen aan. De cliënten die nog thuis wonen en gebruik maken
van de WLZ-indicatie maken, in het geval van Landzijde, vrijwel allemaal onderdeel uit van de doelgroep psychogeriatrische problematiek.
Landzijde acteert als volgt m.b.t. addendum langdurige zorg thuis met WLZ-indicatie:
1a.	Cliënten en naasten kunnen verwachten dat Landzijde de dagbesteding in een warme en veilige omgeving, en
met voldoende toezicht, biedt. De dagbesteding wordt geboden met behulp van deskundige begeleiding.
1b.	Voorafgaand aan de dagbesteding wordt bij de client thuis een intake gehouden om te beoordelen of de
zorg op verantwoorde wijze op een zorgboerderij kan worden geboden. Daarnaast wordt tijdens de intake de
zorgdoelen afgestemd met andere betrokken zorgverleners.
1c.	De regie van de zorg ligt bij deze zorggroep vrijwel altijd bij een casemanager oudere zorg.
1d.	De zorgboerderij vervoert zelf de cliënten waardoor er dagelijks een warme overdracht plaats vindt met de
mantelzorger.
1e.	Door de warme overdracht kan de zorgboerderij ook een signaleringsfunctie vervullen.
2a.	Landzijde biedt de cliënten jaarlijks de gelegenheid om een kwaliteitsmeting in te voeren. Deze meting geeft
de effecten van de dagbesteding aan voor zowel de client als voor de naastbetrokkene. Ook geeft het een
beeld van de cliënttevredenheid.
2b. 	De resultaten van bovenstaande meting wordt jaarlijks met de cliëntenraad besproken en onder andere
middels de input van de onafhankelijke onderzoekers kan dit leiden tot leer- en verbeterpunten.
2c.	Tijdens de formele evaluaties van de dagbesteding op de zorgboerderijen wordt naast de cliënt, ook de
naastbetrokkene en eventuele betrokken zorgverleners uitgenodigd.
3a. 	Landzijde onderhoudt contacten met de casemanager (en bij andere doelgroepen veelal met de betrokken
individuele begeleider).
3b.
Landzijde geeft vaak input voor de MDO-overleggen middels de casemanager.
3c. 	Landzijde heeft een formulier zorgintensiteit ontwikkeld om bij toegenomen zorgzwaarte deze ontwikkeling
gestructureerd en gemotiveerd te kunnen overdragen naar b.v. de casemanager. Landzijde handelt hierin
proactief wanneer naar ons oordeel de thuissituatie zich gevaarlijk ontwikkelt.
3d. 	Landzijde kenmerkt zich door een open houding, die gericht is op samenwerking met andere betrokkenen
om de zorg voor de cliënt passend te maken. Het onderliggende doel is om de cliënt zo lang mogelijk,
verantwoord, thuis te laten wonen.
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