
Eigen bijdrage 
 
De kosten van uw zorg en verblijf worden 
betaald uit de  Wlz (Wet langdurige zorg) 
Met een eigen bijdrage betaalt u een deel 
van de kosten zelf. 
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van 
uw inkomen, uw gezinssituatie en uw 
indicatie. Wilt u weten hoeveel u ongeveer 
gaat betalen? 
 
Op de website www.hetcak.nl staat een 
eenvoudig rekenprogramma om zelf uw 
eigen bijdrage te berekenen. 
 
Het rekenprogramma berekent wat u 
ongeveer gaat betalen. 
 
 

 
 
 

 
 

Adresgegevens 
 
Zorgcentrum Proteion De Merwijck 
Binnenweg 2-4 
5995 XP KESSEL 
 
e-mail : managementassistente: 
mariangeurts@proteion.nl 
internet: www.proteion.nl 
 
 

 

 
Van Proteion Thuis maken tevens deel uit: 

• CIRO+, Horn 

• Proteion St. Jozef, Wessem 

• Proteion De Kreppel, Heythuysen 

• Proteion Libermannhof, Gennep 

• Proteion St. Magdalena, Haelen 

• Proteion Hornerheide, Roermond 

• Proteion RCG, Roermond 

• Proteion Roncalli, Roermond 

• Proteion Sterrebosch, Thorn 

• Proteion De Wachtpost, Venlo 

• Proteion Thuiszorg 

• Proteion Welzijn 

• Proteion Schoon 
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https://proteion.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c2079224-b6f8-453c-a9ee-08be6ab4f8cd
https://proteion.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=0fe3a1eb-129a-46f1-bb70-c82032a5c77d


Algemeen 
 

De Merwijck ligt in het centrum van Kessel, 
een landelijk gelegen maasdorp in de 
gemeente Peel en Maas. 
 
 
Zorg- & dienstverlening 
 
Naarmate de dementie vordert, neemt de 
zorgbehoefte van de cliënt toe. Op een 
bepaald moment kan deze zorg niet meer 
thuis geboden worden. 
In de woonvoorziening van de Merwijck is 
24 uur per dag professionele hulp aanwezig, 
zodat veiligheid en geborgenheid geboden 
kan worden. 
 
De zorg en behandeling is in handen van 
een multidisciplinair team van  
verzorgenden en behandelaars.  
Dit team is gespecialiseerd in de zorg voor 
een behandeling van dementerenden. 
Voor iedere bewoner wordt een zorgleefplan 
gemaakt, afgestemd op de individuele 
wensen en behoeften. 
Door intensieve begeleiding kunnen we 
problemen tijdig signaleren en daarop 
inspelen. 

 

 

 
 
 
 

Kleinschalig wonen 

 
Deze kleinschalige woonvoorziening omvat           
2 groepswoningen voor dementerende 
bewoners. In elke woning verblijven 7 
bewoners. Elke bewoner heeft zijn eigen 
zit-/slaapkamer. 
 
De gezamenlijke huiskamer met keuken is 
sfeervol ingericht, zodat cliënten zich in de 
Merwijck thuis voelen. In deze kleinschalig-
heid bootsen we zoveel mogelijk de sfeer 
van een normale thuissituatie na. 
De maaltijden worden bijvoorbeeld in eigen 
keuken bereid. Desgewenst kunnen cliënten 
helpen bij het koken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dagactiviteiten 
 
Door het aanbieden van activiteiten worden 
cliënten ondersteund om hun dag op een 
goede manier door te komen. 
 
   
U wilt in de Merwijck komen wonen, wat 
nu? 
 
Om in aanmerking te komen voor verblijf en 
behandeling in de Merwijck heeft u een 
indicatie nodig van het Centrum  
Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
 
 

Wilt u meer informatie over het aanvragen 
van een CIZ-indicatie, over wonen in de 
Merwijck, dan kunt u zich wenden tot het 
Klantcontactcentrum (KCC) van Proteion 
Thuis. De medewerkers van het KCC  
beantwoorden graag uw vragen. 
U kunt het KCC bereiken via telefoon-
nummer (088) 8500000 van maandag t/m 
vrijdag tussen 08.00 – 18.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


