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Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) 

Informatie over zorgproducten van Amerpoort  voor mensen met een 

licht verstandelijke beperking 

 

Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt die niet 

zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is en die zo goed 

mogelijk past. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum 

Indicatiestelling Zorg) een indicatie. In het productenboek van Amerpoort staat per 

zorgprofiel beschreven welke zorg noodzakelijk en passend is. Vanuit haar visie op 

zorg, kijkt Amerpoort in de begeleiding vooral naar uw mogelijkheden en wat u wilt 

ontwikkelen om een prettig leven te kunnen leiden. 

 

Amerpoort biedt woonproducten aan voor drie zorgprofielen Licht Verstandelijk 

Gehandicapt (LVG) voor mensen met een verstandelijke beperking.  

 

 

1LVG  

 Wonen met enige behandeling en begeleiding  

 

2LVG  

 Wonen met behandeling en begeleiding  

 

3LVG 

 Wonen met intensieve behandeling begeleiding  
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ZORGPROFIEL 1LVG WONEN MET ENIGE BAHANDELING EN BEGELEIDING  

 

Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt die niet 

zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is en die zo goed 

mogelijk past. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum 

Indicatiestelling Zorg) een indicatie. In het productenboek van Amerpoort staat per 

zorgprofiel beschreven welke zorg noodzakelijk en passend is. Vanuit haar visie op 

zorg, kijkt Amerpoort in de begeleiding vooral naar uw mogelijkheden en wat u wilt 

ontwikkelen om een prettig leven te kunnen leiden. 

 

ALGEMEEN 

Het product Wonen met enige behandeling en begeleiding is bedoeld voor kinderen 

en jongeren tot en met 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Er is een 

specifieke begeleidingsvraag op het gebied van sociale redzaamheid en 

gedragsproblematiek. Begeleiding is gericht op ontplooiing en ontwikkeling van de 

zelfredzaamheid van het kind binnen het gezin en de samenleving. Het product is 

toegankelijk met een indicatie voor zorgprofiel 1LVG, dit is inclusief 1 dagdeel 

dagbesteding per week. Amerpoort biedt dit product aan vanuit verschillende 

locaties. Voor vragen over locaties kunt u contact opnemen met de afdeling 

Zorgbemiddeling. 

 

VEILIGE LEEFOMGEVING 

Er is overdag altijd een begeleider in de buurt. Bij activiteiten buiten de woning heeft 

u soms toezicht of begeleiding nodig. Soms moet de begeleiding u stimuleren om 

ergens naartoe te gaan. De begeleiders zorgen voor een duidelijke structuur in uw 

dagindeling, daarom zijn er vaste leefregels en duidelijke afspraken. Hierdoor krijgt 

u overzicht. Dit heeft een positieve invloed op uw gedrag. U verblijft daar, waar 

ondersteuning en begeleiding wordt geboden met een behandelend karakter. U 

wordt voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven. 

 

’s Nachts kunt u hulp inroepen van een begeleider. Als dat nodig komen 

begeleiders bij u langs. Daarnaast slaapt op sommige locaties een begeleider die u 

kunt wekken. Op enkele locaties is een begeleider aanwezig die wakker blijft. Zo 

zorgt Amerpoort ervoor dat uw leefomgeving altijd veilig is. 

 

Begeleiding 

Samen met uw begeleider spreekt u af wanneer u hulp krijgt en waar uw behoeften 

liggen. U woont in een huis waar meer mensen wonen. U heeft  toezicht en 

stimulatie nodig bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Structuur is erg 

belangrijk voor u. U heeft begeleiding nodig bij het indelen van uw dag en het leren 

omgaan met uw gedragsproblemen. Begeleiding krijgt u bijvoorbeeld bij het 
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ontwikkelen van vaardigheden, zoals bij het maken van keuzes om een zo 

zelfstandig mogelijk leven kunnen te leiden. U krijgt ook hulp bij het maken van 

contacten met anderen in uw woonomgeving en daarbuiten. Soms is hulp nodig op 

niet geplande momenten. Daarom is er altijd iemand in uw nabijheid of bereikbaar.   

Naast individuele ondersteuning krijgt u ook begeleiding in groepsverband. De 

mogelijkheid bestaat om met een begeleider en uw medebewoners activiteiten te 

ondernemen zoals samen koken en eten.  

 

Persoonlijke verzorging 

U heeft weinig ondersteuning nodig bij de verzorging van uw lichaam. Het is vooral 

belangrijk dat uw begeleider u stimuleert om veel zelf te doen en dat de begeleider 

controleert of dit goed gaat. 

 

Behandeling 

 De algemene (para)medische behandeling krijgt u vanuit de wijk (bijvoorbeeld de 

huisarts) of vanuit Amerpoort. Wanneer u komt wonen bij Amerpoort spreekt u af 

van wie u behandeling krijgt. Bij Amerpoort werkt een speciale arts. Hij is 

gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als uw 

huisarts het nodig vindt kan de speciale arts hem adviseren. Dit kan alleen in 

overleg met u. Bij dit product is ondersteuning van een gedragsdeskundige erg 

belangrijk. U krijgt gedragsdeskundige ondersteuning bij psychische stoornissen en 

bij terugkerend probleemgedrag.  
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ZORGPROFIEL 2LVG WONEN MET BEHANDELING EN BEGELEIDING  

 

Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt die niet 

langer zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is en die zo goed 

mogelijk past. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum 

Indicatiestelling Zorg) een indicatie. In het productenboek van Amerpoort staat per 

zorgprofiel beschreven welke zorg noodzakelijk en passend is. Vanuit haar visie op 

zorg, kijkt Amerpoort in de begeleiding vooral naar uw mogelijkheden en wat u wilt 

ontwikkelen om een prettig leven te kunnen leiden. 

 

ALGEMEEN 

Het product Wonen met behandeling en begeleiding is bedoeld voor kinderen en 

jongeren tot en met 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Er is een 

specifieke begeleidingsvraag op het gebied van sociale redzaamheid en 

gedragsproblematiek. Begeleiding is gericht op ontplooiing en ontwikkeling van de 

zelfredzaamheid van het kind binnen het gezin en de samenleving. Het product is 

toegankelijk met een indicatie voor zorgprofiel 2LVG, dit is inclusief 1 dagdeel 

dagbesteding per week. Amerpoort biedt dit product aan vanuit verschillende 

locaties. Voor vragen over locaties kunt u contact opnemen met de afdeling 

Zorgbemiddeling. 

 

VEILIGE LEEFOMGEVING 

Er is overdag altijd een begeleider in de buurt. Bij activiteiten buiten de woning heeft 

u soms toezicht of begeleiding nodig. Soms moet de begeleiding u stimuleren om 

ergens naartoe te gaan. De begeleiders zorgen voor een duidelijke structuur in uw 

dagindeling, daarom zijn er vaste leefregels en duidelijke afspraken. Hierdoor krijgt 

u overzicht. Dit heeft een positieve invloed op uw gedrag. U verblijft waar 

ondersteuning en begeleiding wordt geboden met een behandelend karakter. U 

wordt voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven. 

 

’s Nachts kunt u hulp inroepen van een begeleider. Als dat  nodig is komen 

begeleiders bij u langs. Daarnaast slaapt op sommige locaties een begeleider die u 

kunt wekken. Op enkele locaties is een begeleider aanwezig die wakker blijft. Zo 

zorgt Amerpoort ervoor dat uw leefomgeving altijd veilig is. 

 

Begeleiding 

 Samen met uw begeleider spreekt u af wanneer u hulp krijgt en waar uw behoeften 

liggen. U woont in een huis waar meer mensen wonen. U heeft  toezicht en 

stimulatie nodig bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Structuur is erg 

belangrijk voor u. U heeft begeleiding nodig bij het indelen van uw dag en het leren 

omgaan en hulp met uw gedragsproblemen. Vanwege problemen met uw gedrag 
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heeft u in de omgang met anderen veel begeleiding nodig. Waar mogelijk krijgt u 

begeleiding u bij het ontwikkelen van vaardigheden, zoals bij het maken van keuzes 

om een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen te leiden. U krijgt ook hulp bij het 

maken van contacten met anderen in uw woonomgeving en daarbuiten. Soms is 

hulp nodig op niet geplande momenten. Daarom is er altijd iemand in uw buurt of.   

Naast individuele ondersteuning krijgt u ook begeleiding in groepsverband. De 

mogelijkheid bestaat om met een begeleider en uw medebewoners activiteiten te 

ondernemen zoals samen koken en eten.  

 

Persoonlijke verzorging 

 U heeft weinig ondersteuning nodig bij de verzorging van uw lichaam. Het is vooral 

belangrijk dat uw begeleider u stimuleert om veel zelf te doen en deze controleert of 

dit goed gaat. U heeft wel soms hulp nodig bij de kleine persoonlijke 

verzorgingstaken zoals haren, nagels en huidverzorging.  

 

Behandeling 

De algemene (para)medische behandeling krijgt u vanuit de wijk (bijvoorbeeld de 

huisarts) of vanuit Amerpoort. Wanneer u komt wonen bij Amerpoort spreekt u af 

van wie u behandeling krijgt. Bij Amerpoort werkt een speciale arts. Hij is 

gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als uw 

huisarts het nodig vindt kan de speciale arts hem adviseren. Dit kan alleen in 

overleg met u. Bij dit product is ondersteuning van een gedragsdeskundige erg 

belangrijk. U krijgt gedragsdeskundige ondersteuning bij psychische stoornissen en 

bij terugkerend probleemgedrag.  
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ZORGPROFIEL 3LVG WONEN MET INTENSIEVE BEHANDELING EN BEGELEIDING  

 

Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt die niet 

langer zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is en die zo goed 

mogelijk past. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum 

Indicatiestelling Zorg) een indicatie. In het productenboek van Amerpoort staat per 

zorgprofiel beschreven welke zorg noodzakelijk en passend is. Vanuit haar visie op 

zorg, kijkt Amerpoort in de begeleiding vooral naar uw mogelijkheden en wat u wilt 

ontwikkelen om een prettig leven te kunnen leiden. 

 

 

ALGEMEEN 

Het product Wonen met intensieve behandeling en begeleiding is bedoeld voor 

kinderen en jongeren tot en met 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Er 

is een specifieke begeleidingsvraag op het gebied van sociale redzaamheid en 

gedragsproblematiek. Begeleiding is gericht op ontplooiing en ontwikkeling van de 

zelfredzaamheid van het kind binnen het gezin en de samenleving. Het product is 

toegankelijk met een indicatie voor zorgprofiel 3LVG, dit is inclusief 1 dagdeel 

dagbesteding per week. Amerpoort biedt dit product aan vanuit verschillende 

locaties. Voor vragen over locaties kunt u contact opnemen met de afdeling 

Zorgbemiddeling. 

 

VEILIGE LEEFOMGEVING 

Er is overdag altijd een begeleider in de buurt. Bij activiteiten buiten de woning heeft 

u soms toezicht of begeleiding nodig. Soms moet de begeleiding u stimuleren om 

ergens naartoe te gaan. De begeleiders zorgen voor een duidelijke structuur in uw 

dagindeling, daarom zijn er vaste leefregels en duidelijke afspraken. Hierdoor krijgt 

u overzicht. Dit heeft een positieve invloed op uw gedrag. U verblijft waar 

ondersteuning en begeleiding wordt geboden met een behandelend karakter. U 

wordt voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven. 

 

’s Nachts kunt u hulp inroepen van een begeleider. Als dat nodig is komen 

begeleiders bij u langs. Daarnaast slaapt op sommige locaties een begeleider die u 

kunt wekken. Op enkele locaties is een begeleider aanwezig die wakker blijft. Zo 

zorgt Amerpoort ervoor dat uw leefomgeving altijd veilig is. 

 

Begeleiding 

De begeleider weet waar uw behoeften liggen en stemt daar de begeleiding op af. 

U woont in een huis waar meer mensen wonen. U heeft doorlopend begeleiding 

nodig. De begeleider brengt voor u structuur aan in het dagelijks leven. U krijgt 

bijvoorbeeld hulp bij het ondernemen van activiteiten en in de omgang met andere 
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mensen. U heeft veel begeleiding nodig in het leren omgaan met uw 

gedragsproblemen. Daarnaast krijgt u begeleiding om vaardigheden die u nu heeft 

te behouden. Ook is hulp nodig op niet geplande momenten. Daarom is er altijd 

iemand in uw nabijheid. Naast individuele begeleiding krijgt u ook begeleiding in 

groepsverband. Dit zijn activiteiten die u samen met uw medebewoners doet, 

bijvoorbeeld samen eten. De begeleiders nemen de huishoudelijke werkzaamheden 

voor u over. 

 

Persoonlijke verzorging 

 U heeft weinig ondersteuning nodig bij de verzorging van uw lichaam. Het is vooral 

belangrijk dat uw begeleider u stimuleert om veel zelf te doen en dat de begeleider 

controleert of dit goed gaat. U heeft wel soms hulp nodig bij de kleine persoonlijke 

verzorgingstaken zoals haren, nagels en huidverzorging.  

 

Behandeling 

De algemene (para)medische behandeling krijgt u vanuit de wijk (bijvoorbeeld de 

huisarts) of vanuit Amerpoort. Wanneer u komt wonen bij Amerpoort spreekt u af 

van wie u behandeling krijgt. Bij Amerpoort werkt een speciale arts. Hij is 

gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als uw 

huisarts het nodig vindt kan de speciale arts hem adviseren. Dit kan alleen in 

overleg met u. Bij dit product is ondersteuning van een gedragsdeskundige erg 

belangrijk. U krijgt gedragsdeskundige ondersteuning bij psychische stoornissen en 

bij terugkerend probleemgedrag.  

 

 

 


