De Zorgwinkel
Het antwoord op al uw vragen over zorg

www.pzcdordrecht.nl

De Zorgwinkel is het loket voor alle zorg- en dienstverlening van PZC Dordrecht,
Expertiseteam Dordrecht en Revalidatiezorg Dordrecht. Hier kunt u terecht voor
informatie, advies, aanmelding en inschrijving met betrekking tot ons aanbod van
wonen, zorg en welzijn.

Persoonlijk advies
Op werkdagen bent u welkom in de
Zorgwinkel op onze locatie Crabbehoven.
Ook zijn wij regelmatig aanwezig in locatie
Dubbelmonde. Onze medewerkers nemen
graag de tijd om u te informeren. In een
persoonlijk gesprek komen al uw vragen
aan bod. Op locatie Albert Schweitzerplaats
werken we op afspraak. Bellen of mailen kan
natuurlijk ook.
PZC Dordrecht informatiefolders
In de Zorgwinkel en op onze website vindt u
folders met informatie over de verschillende
vormen van zorg- en dienstverlening en
het aanvragen daarvan. Ook de brochure
‘Wonen zoals u dat wilt’ met informatie
over onze serviceappartementen kunt u
hier downloaden.

Zorgindicatie
Voor veel van onze woon- en zorgvormen
heeft u een indicatie nodig van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van de
gemeente Dordrecht (Wet maatschappelijke
ondersteuning, Wmo). In een indicatiebesluit
staat welke zorg u nodig heeft, op hoeveel
zorg u recht heeft en voor hoelang. Onze
zorgconsulenten kunnen u helpen bij het
aanvragen van een indicatie.
Wet langdurige zorg
De verschillende soorten zorg- en
dienstverlening worden betaald via uw
zorgverzekeraar, de Wet langdurige
zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke
ondersteuning. De wet- en regelgeving
op dit gebied verandert regelmatig. De
zorgconsulenten kennen de laatste stand
van zaken en leggen u graag uit wat in uw
situatie van toepassing is.

Contact
De Zorgwinkel is geopend op werkdagen
van 08.30 tot 17.00 uur.
(078) 652 88 00
zorgwinkel@pzcdordrecht.nl
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht.
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De medewerkers van de Zorgwinkel zijn
deskundig op het terrein van regelgeving
en mogelijke zorgverlening. Zij kunnen u
helpen met het aanvragen van zorg die bij
u past en het indienen van de benodigde
formulieren. Bent u op zoek naar een
serviceappartement in de wijk Crabbehof
of Dubbeldam? Ook dan zijn wij u graag
van dienst.

