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Zorgprofielen Productenboek 

Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een 

verstandelijke beperking 

 

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. 

 

Amerpoort biedt woonproducten aan voor alle zes zorgprofielen voor mensen met 

een verstandelijke beperking (VG). Voor sommige zorgprofielen zijn meerdere 

variaties in producten mogelijk. In totaal biedt Amerpoort 10 producten aan. U kunt 

via deze website klikken op een product. U krijgt dan alle informatie te zien op uw 

scherm. 

 

Zorgprofiel 3VG 

 Wonen met begeleiding en verzorging 

 

Zorgprofiel 4VG 

 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

 

Zorgprofiel 5VG 

 Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zo nodig ook 

verpleging)  

 

Zorgprofiel 6VG 

 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 

 

Zorgprofiel 7VG 

 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering 

 

Zorgprofiel 8VG 

 Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 

(rolstoelgebonden) 
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ZORGPROFIEL 3VG WONEN MET BEGELEIDING EN VERZORGING 

 

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 begeleiding en verzorging is bedoeld voor mensen met een 

verstandelijke beperking, die een beschermde leefomgeving nodig hebben. Zij 

hebben actieve begeleiding en enige hulp bij de verzorging nodig. Amerpoort biedt 

dit product aan met en zonder dagbesteding, vanuit verschillende locaties. Het 

product is toegankelijk met een indicatie voor zorgprofiel 3VG en wordt zowel met 

als zonder dagbesteding aangeboden. Voor vragen over locaties kunt u contact 

opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling. 

 

VEILIGE LEEFOMGEVING 

Als u zich buiten uw vertrouwde omgeving niet zo prettig voelt, heeft u bij 

activiteiten buitenshuis toezicht nodig. Er is overdag altijd een begeleider bij u in de 

buurt of bereikbaar. De begeleider ondersteunt u bij dagelijks activiteiten en de 

indeling van uw dag.  

 

’s Nachts kunt u hulp inroepen van een begeleider. Indien nodig komen begeleiders 

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

worden. 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 of 

ondersteuning krijgt en waar uw behoeften liggen. U woont in een huis waar meer 

mensen wonen en u heeft toezicht en begeleiding nodig. De begeleiding 

ondersteunt bij vragen of biedt hulp bij het nemen van besluiten of oplossen van 

problemen. Soms is het nodig dat u hulp krijgt in de omgang met anderen. 

Begeleiding krijgt u bijvoorbeeld bij het maken van contact met anderen in uw 

woonomgeving en daarbuiten. U kunt niet alle huishoudelijke taken zelf doen, maar 

begeleiders laten u meehelpen. Soms is ondersteuning nodig op niet geplande 

momenten. Daarom is er altijd iemand in uw nabijheid.  
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Naast individuele ondersteuning krijgt u ook begeleiding in groepsverband. Dit zijn 

activiteiten die u samen met begeleiding en uw medebewoners doet, zoals samen 

koken en eten. 

 

Persoonlijke verzorging: U heeft toezicht of hulp nodig om uzelf te verzorgen. U 

krijgt iedere dag ondersteuning bij het wassen en aankleden. Andere dingen kunt u 

zelf, zoals eten, drinken. U kunt, als u dit nodig heeft ook ondersteuning krijgen bij 

het opstaan of naar bed gaan. Bij het tanden poetsen, haren kammen, nagels en 

huid verzorgen houdt de begeleiding toezicht en biedt hulp waar nodig. 

 

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. Als dat nodig is, zijn de arts van Amerpoort en 

gedragsdeskundigen betrokken bij het opstellen en evalueren van uw persoonlijk 

plan.  
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ZORGPROFIEL 4VG WONEN MET BEGELEIDING EN INTENSIEVE VERZORGING  

 

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 begeleiding en intensieve verzorging met het accent op 

verzorging is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, met een 

begeleidingsvraag en behoefte aan actieve hulp in de verzorging. Begeleiding is 

erop gericht te zorgen voor een veilige leefomgeving. Het product is toegankelijk 

met een indicatie voor Zorgprofiel 4VG. Amerpoort biedt dit product aan met en 

zonder dagbesteding, vanuit verschillende locaties Voor vragen over locaties kunt u 

contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling.  

 

VEILIGE LEEFOMGEVING 

Bij activiteiten buitenshuis heeft u hulp nodig. Er is overdag altijd een begeleider bij 

u in de buurt of bereikbaar. De begeleider helpt u bij het plannen van dagelijkse 

activiteiten en een duidelijke indeling van de dag.  

 

’s Nachts kunt u hulp inroepen van een begeleider. Indien nodig komen begeleiders 

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

worden. 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 en u heeft  

steeds begeleiding nodig om structuur aan te brengen in de dagindeling en hulp bij 

het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Begeleiding krijgt u bijvoorbeeld bij het 

ontwikkelen van vaardigheden, zoals bij het maken van keuzes. U krijgt ook hulp bij 

het maken van contacten met anderen in uw woonomgeving en daarbuiten. De 

begeleiding helpt u bij de uitvoering van activiteiten. De begeleiding probeert u mee 

te laten helpen aan huishoudelijke taken. Hulp is nodig op niet geplande momenten. 

Daarom is er altijd iemand in uw nabijheid.   

Naast individuele ondersteuning krijgt u ook begeleiding in groepsverband. Dit zijn 

activiteiten die u samen met begeleiding en uw medebewoners doet, zoals samen 

koken en eten. 
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Persoonlijke verzorging: U krijgt altijd hulp bij het verzorgen van uw lichaam. U 

heeft  intensieve hulp nodig bij het wassen en aankleden, en het in en uit bed gaan. 

Een begeleider helpt u bij het tanden poetsen, haren kammen en de verzorging van 

nagels en huid. 

 

Verpleging: In dit product levert Amerpoort verpleging. Hiervoor zijn de 

medewerkers speciaal opgeleid.  

 

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. Als dat nodig is, zijn de arts van Amerpoort en 

gedragsdeskundigen betrokken bij het opstellen en evalueren van uw persoonlijk 

plan. Gedragsdeskundige ondersteuning is bij dit product erg belangrijk. 
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ZORGPROFIEL 5VG WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN INTENSIEVE 

VERZORGING (ZO NODIG OOK VERPLEGING) (NIET ROLSTOELGEBONDEN) 

 

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 begeleiding en zeer intensieve verzorging (en verpleging) 

is bedoeld voor niet rolstoelgebonden mensen met een verstandelijke beperking en 

een verpleegbehoefte. Amerpoort biedt begeleiding en volledige verzorging in een 

veilige leefomgeving. Het product is toegankelijk met een indicatie voor zorgprofiel 

5VG. Amerpoort biedt dit product aan met en zonder dagbesteding, vanuit 

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

afdeling Zorgbemiddeling.  

 

VEILIGE LEEFOMGEVING 

Er is overdag altijd een begeleider in uw onmiddellijke nabijheid aanwezig. De 

begeleiders delen uw dag in. U woont in een aangepaste woning. Bij activiteiten 

buitenshuis heeft u individuele begeleiding nodig. De dagelijkse activiteiten worden 

voor een deel overgenomen door de begeleiding.  

 

Als er iets aan de hand is komen begeleiders ’s nachts bij u langs. Daarnaast slaapt 

op sommige locaties een begeleider die gewekt kan worden. 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 hulp 

op af. U woont in een huis waar meer mensen wonen en u heeft continue  

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 mensen. Daarnaast krijgt u hulp om vaardigheden die u heeft te behouden. 

Er is ook hulp 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 samen u met uw medebewoners doet, bijvoorbeeld samen 

eten. De begeleiders nemen de huishoudelijke werkzaamheden van u over. 
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Persoonlijke verzorging: U krijgt intensieve hulp bij het verzorgen van uw lichaam. 

In sommige gevallen neemt de begeleiding dit volledig over. Deze hulp is gericht op 

het wassen, aankleden en in en uit bed gaan. Ook krijgt u hulp bij het eten en 

drinken. Verder neemt de begeleider kleine persoonlijke verzorgingstaken van u 

over, zoals haren kammen en veters strikken.  

 

Verpleging: In dit product levert Amerpoort verpleging. Door uw beperking heeft u 

meestal verpleegkundige hulp nodig van een begeleider of een verpleegkundige. 

Dit kan op allerlei gebieden zijn en variëren van lichte tot intensieve verpleging. 

Binnen Amerpoort zijn begeleiders opgeleid om verpleegkundige activiteiten uit te 

voeren en advies te geven. Zij letten op uw gezondheid, zoals goede voeding. 

 

Behandeling: Binnen Amerpoort kunt u voor de behandeling hulp krijgen vanuit de 

paramedische disciplines zoals ergotherapie, fysiotherapie, maar ook van een 

speciale arts. Deze arts is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Amerpoort houdt rekening met uw behoefte aan 

(para)medische zorg vanwege motorische beperkingen en gezondheidsproblemen. 

U bent bijvoorbeeld afhankelijk van hulpmiddelen zoals een rollator, aangepaste 

stoel, of spalken. Een gedragsdeskundige van Amerpoort is verantwoordelijk voor 

uw persoonlijk plan. 
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ZORGPROFIEL 6VG WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING, VERZORGING EN 

GEDRAGSREGULERING 

 

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 verzorging, intensieve begeleiding en gedragsregulering is 

bedoeld voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking én 

gedragsproblemen. Amerpoort biedt veel begeleiding en volledige verzorging in een 

beschermde leefomgeving. De begeleiding is gericht op het vergroten van de 

sociale zelfredzaamheid. Daarnaast is er extra aandacht voor de 

gedragsproblemen. Het product is toegankelijk met een indicatie voor zorgprofiel 

6VG. Amerpoort biedt dit product aan met en zonder dagbesteding, 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 nabijheid. Bij activiteiten buiten de woning 

heeft u 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. 

 

Als er iets aan de hand is komen begeleiders ’s nachts bij u langs. Daarnaast slaapt 

op sommige locaties een begeleider die gewekt kan worden en is op enkele locaties 

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 veel 

begeleiding nodig bij het indelen van uw dag en het leren omgaan met uw 

gedragsproblemen. Door deze hulp kunt u zelfstandiger deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. Vanwege problemen met uw gedrag heeft u in de omgang 

met anderen veel begeleiding nodig. De begeleiding is erop gericht om de 

vaardigheden die u heeft te behouden, bijvoorbeeld bij eenvoudige huishoudelijke 
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taken. Soms is begeleiding 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 koken en eten.  

 

Persoonlijke verzorging: U krijgt iedere dag ondersteuning bij uw persoonlijke 

verzorging zoals het wassen en het aankleden. Soms is stimuleren om het zelf te 

doen voldoende. Ook bij het eten en drinken is toezicht of begeleiding nodig. 

 

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. Uw gedragsdeskundige 

is verantwoordelijk voor uw persoonlijk plan.  
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ZORGPROFIEL 7VG (BESLOTEN) WONEN MET ZEER INTENSIEVE BEGELEIDING, 

VERZORGING EN GEDRAGSREGULERING  

 

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 zeer intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering is bedoeld voor mensen met ernstige gedragsproblemen, 

(lichamelijke beperkingen) en een grote behoefte aan verzorging. Amerpoort biedt 

voortdurend begeleiding en volledige verzorging in een veilige leefomgeving. De 

zeer intensieve individuele begeleiding is gericht op ontwikkeling en veiligheid door 

het aanbrengen van structuur en het leren omgaan met gedragsproblemen.  Het 

product is toegankelijk met een indicatie voor zorgprofiel 7VG. Amerpoort biedt dit 

product aan met en zonder dagbesteding, vanuit verschillende locaties. Voor 

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

 

VEILIGE LEEFOMGEVING 

Er is overdag voortdurend toezicht door begeleiders. Zij kunnen direct reageren als 

een onveilige situatie dreigt te ontstaan. Amerpoort kan de hulp van een extra 

begeleider in roepen als dat nodig is. De begeleiding helpt u bij het reguleren van 

ernstig probleemgedrag. U kunt niet zelfstandig deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. Om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan, heeft u 

individuele begeleiding nodig bij activiteiten buitenshuis.  

 

Als er iets aan de hand is komen begeleiders ’s nachts direct bij u langs. Daarnaast 

slaapt op sommige locaties een begeleider die gewekt kan worden en is op enkele 

locaties een begeleider aanwezig die wakker blijft. Zo zorgt Amerpoort ervoor dat 

uw leefomgeving altijd veilig is. 

 

Begeleiding: Uw begeleider weet waar uw behoeften liggen en stemt daar de hulp 

op af.  Soms zijn er momenten dat u ondersteuning krijgt van meerdere begeleiders 

tegelijkertijd. Deze intensieve begeleiding is vooral gericht op het reguleren van uw 

gedragsproblemen en dat u daarmee leert omgaan. U woont in een huis waar meer 

mensen wonen en u heeft in de omgang met anderen intensieve begeleiding nodig. 

De begeleider brengt voor u structuur aan in het dagelijks leven. Als dat mogelijk is 
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maken zij duidelijke afspraken met u. Ook is begeleiding nodig om vaardigheden 

die u heeft te behouden. Vaak zal er op niet geplande momenten ondersteuning 

nodig zijn. Naast individuele begeleiding krijgt u ook intensieve begeleiding in 

groepsverband, omdat het lastig voor u is om samen met medebewoners 

activiteiten te ondernemen, zoals samen eten. De begeleiders nemen de 

huishoudelijke werkzaamheden van u over. 

 

Persoonlijke verzorging: Indien nodig krijgt u hulp bij uw lichamelijke verzorging. 

Uw begeleider stimuleert en geeft sturing bij het wassen, aankleden, en bij het eten 

en drinken.  

 

Behandeling: Bij dit product is ondersteuning van een gedragsdeskundige 

essentieel. Deze gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor uw persoonlijk plan. U 

krijgt bij psychische stoornissen en terugkerend probleemgedrag behandeling van 

een orthopedagoog en/of een psychiater. Ook kunt u hulp krijgen vanuit 

paramedische disciplines zoals fysiotherapie. 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.  

 

Verpleging: Binnen dit product levert Amerpoort verpleging. Hiervoor zijn de 

medewerkers speciaal opgeleid. 
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ZORGPROFIEL 8VG WONEN MET BEGELEIDING EN VOLLEDIGE VERZORGING EN 

VERPLEGING (ROLSTOELGEBONDEN) 

 

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 begeleiding en volledige verzorging en verpleging is 

bedoeld voor rolstoelgebonden mensen met een verstandelijke beperking en een 

duidelijke verpleegbehoefte. Daarbij kan sprake zijn van lichte 

gedragsproblematiek. Amerpoort biedt begeleiding en volledige verzorging in een 

veilige leefomgeving. Het product is toegankelijk met een indicatie voor zorgprofiel 

8VG. Amerpoort biedt dit product aan met en zonder dagbesteding, 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 onmiddellijke nabijheid aanwezig. Vanwege 

uw meervoudige beperkingen bent u bij activiteiten volledig afhankelijk van 

begeleiding. De begeleiders delen uw dag duidelijk in. Als het mogelijk is maken zij 

duidelijke afspraken met u. U woont in een aangepaste woning.  

 

Als er iets aan de hand is komen begeleiders ’s nachts bij u langs. Daarnaast slaapt 

op sommige locaties een begeleider die gewekt kan worden. 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 hulp 

op af. U woont in een huis waar meer mensen wonen en u heeft voortdurend 

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 mensen. 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, 
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bijvoorbeeld samen eten. De begeleiders nemen de huishoudelijke werkzaamheden 

voor u over. 

 

Persoonlijke verzorging: U krijgt zeer intensieve hulp bij het verzorgen van uw 

lichaam of dit wordt volledig door de begeleiding overgenomen. Deze hulp is gericht 

op het wassen, aankleden, in en uit bed gaan, en eten en drinken. Daarnaast 

worden de kleine persoonlijke verzorgingstaken, zoals haren kammen en veters 

strikken voor u overgenomen. Soms zijn er twee begeleiders nodig om u te helpen. 

 

Verpleging: Door uw ernstige meervoudige beperking heeft u verpleegkundige hulp 

nodig. U krijgt de verpleegkundige hulp die nodig is van een begeleider of een 

verpleegkundige. Dit kan op allerlei gebieden zijn en variëren van lichte tot 

intensieve verpleging. Binnen Amerpoort zijn begeleiders opgeleid om 

verpleegkundige activiteiten uit te voeren en advies te geven. Zij letten op uw 

gezondheid, zoals goede voeding en zorgen ervoor dat u geen problemen krijgt als 

u erg lang ligt of in u rolstoel zit. 

 

Behandeling: Binnen Amerpoort kunt u voor uw behandeling hulp krijgen vanuit de 

paramedische disciplines zoals ergotherapie en fysiotherapie. Zij helpen bij het 

omgaan met meervoudige beperkingen zoals bij aanpassingen in de woning, een 

passende rolstoel of bij andere hulpmiddelen. Ook adviseren zij aan uw begeleiders 

hoe zij u het beste kunnen verzorgen. Een speciale arts is ook bij de behandeling 

betrokken. Deze arts is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Een gedragsdeskundige van Amerpoort is 

verantwoordelijk voor uw persoonlijk plan. 

 

 

 

 

 

 

 


