
 

Zorgbeschrijving (ZZP VG 05, thuis wonend) 
 

Naam budgethouder:  
Lia de Groot 

Burgerservicenummer (BSN) budgethouder: 
98765432 

Naam zorgverlener: 
K.L. de groot – de Vries 

BSN of KVK-nummer zorgverlener: 
3456789 

(mobiel) Telefoonnummer Budgethouder: 
0492-123456 

 

Onderdeel 1: Wat komt de zorgverlener doen en hoe vaak? 
Beschrijf de activiteiten. Wat doet de zorgverlener en wanneer(kan per dag/week of incidenteel)? 

Mijn dochter Lia woont bij ouders thuis. Ik bied haar hulp op regelmatige en onregelmatige tijden. Deze hulp bestaat uit: 

’s morgens  

 Wekken en helpen bij het opstaan 

 Op het toilet helpen 

 Douchen en zo nodig haar haren wassen. 

 Zo veel mogelijk in overleg met haar kiezen van de juiste kleding, haar aankleden en in de rolstoel helpen.    

 Helpen bij het ontbijt  

 Tandenpoetsen 
gedurende de dag: 

 I.v.m. haar epilepsie voortdurend op haar letten. Ingrijpen indien nodig 

 Aanbieden van eenvoudige bezigheden  

 Hulp bij de toiletgang (ca 5x per dag)  

 Oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten 

 Hulp bij de middagmaaltijd 
’s avonds en ‘s nachts  

 Hulp bij de warme maaltijd 

 Toedienen van de medicijnen 

 Tandenpoetsen 

 Uitkleden en in bed helpen 
 
Voortdurend alert blijven en zo nodig ingrijpen bij een epileptische aanval 

 

Onderdeel 2: Waarom is deze zorg bij u nodig? 
Beschrijf zo specifiek mogelijk waarom u deze zorg nodig hebt en beschrijf wat er gebeurt indien u deze zorg niet zou 
krijgen.  

Lia is meervoudig complex gehandicapt. (MCG) Zij heeft een ontwikkelingsniveau van een eenjarig kind. Is eenzijdig 

verlamd (zit hierdoor in een rolstoel). Zij heeft epilepsie. Lia moet van de ochtend tot de avond bij alles worden 

geholpen.Zo is er hulp nodig bij het uit bed komen, het douchen, haren wassen en kammen aankleden tanden poetsen, 

eten (eten geven) medicijn toedienen etc. etc. Lia is niet zindelijk. Wij proberen haar toch vaak op het toilet te laten 

plassen maar aangezien dit vaker fout dan goed gaat draagt zij een luier die meerdere keren per dag dient te worden 

verschoond. Door haar epilepsie moet Lia voortdurend in het oog worden gehouden. Bij aanvallen, die soms meerdere 

keren per dag voorkomen dient onmiddellijk te worden ingegrepen.      

 



Ondertekening 
 
Wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Naam budgethouder:  
Hanneke de Groot 

Datum 
 

Handtekening budgethouder 
 

Handtekening Wettelijk 
vertegenwoordiger, voogd, curator of 
bewindvoerder 

 

Handtekening hulpverlener/ organisatie 
 

 


