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ZP6 - Beschermd wonen met intensieve 
verzorging en verpleging 
 
Zorgprofiel  
De cliënten hebben vanwege ernstige somatische beperkingen op veel 
momenten van de dag behoefte aan begeleiding, intensieve verzorging en 
verpleging, in een beschermende woonomgeving.  
 
De cliënten hebben ten aanzien van hun sociale redzaamheid een 
begeleidingsbehoefte betreffende het begrijpen wat anderen zeggen, het 
begrijpelijk maken naar anderen. Soms is hierbij toezicht en stimulatie nodig. 
Betreffende de overige aspecten van sociale redzaamheid is in het algemeen 
hulp bij of overname van zorg nodig, hieronder vallen initiëren en uitvoeren 
van eenvoudige en complexe taken. De cliënt is niet zijn zelfregie kwijt.  
 
De cliënten hebben ten aanzien van de psychosociale/cognitieve functies, 
betreffende concentratie, motivatie en psychosociaal welbevinden, vaak of 
continu hulp, toezicht of sturing nodig, vanwege een combinatie van fysieke 
en psychische moeilijkheden (zoals snel vermoeid, minder controle over 
armen en benen, vertraagd denkvermogen).  
 
De cliënten hebben ten aanzien van de verschillende aspecten van ADL in 
het algemeen overname van zorg nodig. Betreffende eten en drinken kan 
toezicht en stimulatie in sommige situaties voldoende zijn (de cliënt is 
meestal goed in staat om zelf te bepalen welke hulp nodig is en hoe hij die 
hulp wil krijgen).  
 
De cliënten hebben zowel binnenshuis- als buitenshuis op het gebied van 
mobiliteit overname van zorg nodig (vaak met behulp van een rolstoel).  
 
De cliënt heeft continu behoefte aan verpleegkundige aandacht (o.a. 
wondverzorging, pijnbestrijding).  
 
Van gedragsproblematiek is bij deze cliënten in het algemeen geen sprake. 
Bij deze cliënten kan ook psychiatrische problematiek voorkomen, vooral 
passief van aard (bijvoorbeeld depressiviteit).  
 
De aard van het begeleidingsdoel heeft meestal betrekking op begeleiding bij 
achteruitgang maar kan ook gericht zijn op stabilisatie. De cliënten hebben 
een structurele behoefte aan zorg, op meerdere momenten per dag.  
 
Het beperkingenbeeld van deze cliënten verandert vaak snel.  
 
De dominante grondslag voor dit cliëntprofiel is meestal een somatische 
ziekte/aandoening.  
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