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1. Cursussen en informatie
1.1 Cursus Beter in Balans
1.2 Fysiofitness
1.3 Alzheimercafé en Parkinsoncafé
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CURSUSSEN
EN INFORMATIE

1.1 Cursus Beter in Balans
Een valpartij kan iedereen overkomen. Naarmate u ouder
wordt neemt de kans op vallen toe. Hier kunt u wat aan doen.
Door het trainen van uw evenwicht blijft u letterlijk en figuurlijk goed in balans.

•
•
•

Veilig vallen en opstaan
Verklein de kans op vallen
Advies en oefeningen van een
specialistische fysiotherapeut
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CURSUSSEN
EN INFORMATIE

1.2 Fysiofitness
Regelmatig bewegen is belangrijk. Als u regelmatig beweegt
verkleint u de kans om ziek te worden. En het zorgt ervoor
u zich zowel lichamelijk als geestelijk beter voelt. Als bewegen
voor u juist moeilijker wordt, kunt u daar begeleiding bij zoeken.

•
•
•
•

Trainen onder deskundige begeleiding
Goede fitnessapparatuur voor krachten conditietraining
In kleine groepen gericht aan de slag
Persoonlijk trainingsschema begeleid
door een fysiotherapeut
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1.3 Alzheimercafé en Parkinsoncafé
Heeft u zelf of in uw familiekring te maken met dementie, dan
kunt u maandelijks terecht in een van de Alzheimercafés.
Daar kunt u uw vragen stellen en zorgen delen met lotgenoten.
Er staat een (actueel) thema centraal. Het Parkinson Café
is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van
Parkinson, hun naasten en andere belangstellenden.

•
•
•
•
•
•

Alzheimercafé: Bij ZorgSpectrum in Nieuwegein,
Houten en Vianen
Deskundigen en bezoekers praten over
verschillende onderwerpen
Parkinsoncafé: Eén keer per maand afwisselend
in Nieuwegein of Utrecht (ZorgSpectrum, locatie
Vreeswijk / Careyn, locatie Rosendael).
Informele bijeenkomst voor mensen met
dementie of de ziekte van Parkinson, hun
naasten en andere belangstellenden
Afsluiting met een hapje en/of drankje
Toegang is gratis
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2. Diensten
2.1 ZorgSpectrum Actief Thuis

2.4 Een veilig gevoel

2.2 Uit en thuis lekker eten

2.5 Telefooncirkel

2.3 Gezellige activiteiten
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DIENSTEN

2.1 ZorgSpectrum Actief Thuis
Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw eigen woning, maar
kunt u een helpende hand gebruiken? Als u niet meer
alles zelf kunt of wilt doen, zijn de verschillende diensten van
ZorgSpectrum Actief Thuis een uitkomst. Handig als u
bijvoorbeeld een schilderij wilt ophangen, uw tuin goed wilt
bijhouden, boodschappen nodig heeft of als u thuis uw haar
wilt laten doen. Of het nu eenmalig is of structureel, met uw
lidmaatschap van Actief Thuis kunt u gebruik maken van
een ruim aanbod van diensten en aanbieders.

•
•
•
•

Extra ondersteuning bij u thuis
Ruim aanbod van diensten
Betrouwbare dienstverleners uit de regio
24 uursservice

samen meer mogelijk
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2.2 Uit en thuis lekker eten
Gezellig uit eten, alleen, met familie, vriend(in) of buurman
of -vrouw in een omgeving waar begrip is voor uw eventuele
beperking. Dat kan in het Grand Café in één van onze locaties of
bij u thuis. De koks maken dagelijks lekkere verse maaltijden.
U heeft meestal keuze uit twee dagmenu’s. U kunt als u dat
wenst ook à la carte eten. Als u een dieet heeft, kunt u ook
gebruik maken van deze service.

Wij bezorgen bij u thuis, of u kunt gezellig
uit eten in één van de ZorgSpectrum-locaties:

•
•
•

Nieuwegein: Vreeswijk of De Geinsche Hof
Houten: Het Haltna Huis of Het Houtens Erf
Vianen: Hof van Batenstein

samen meer mogelijk
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2.3 Gezellige activiteiten
Wilt u andere mensen ontmoeten of graag actief zijn in een
vereniging? Dan bent u van harte welkom bij ZorgSpectrum.
In onze locaties worden veel activiteiten georganiseerd
zoals zingen, schilderen, theater en bloemschikken. U kunt lid
worden van een vereniging, zoals een creatieve vereniging
of visvereniging. Ook kunt u een speciale activiteit bezoeken
zoals een concert of kerkdienst of meedoen aan de wekelijkse
bingo. Houdt u meer van rust en wilt u toch graag gezelschap,
dan komen wij bij u thuis. Het is ook mogelijk om begeleiding
te krijgen bij een theater- of familiebezoek.

•
•
•
•

Sociale contacten
Bij u in de buurt of bij u thuis
Tegen een geringe vergoeding
Deelnemers kunnen wisselen

samen meer mogelijk
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2.4 Een veilig gevoel
Als u thuis behoefte heeft aan extra veiligheid, dan kunt u
een abonnement afsluiten voor professionele alarmopvolging
thuis. Hierdoor is het mogelijk om langer zelfstandig te
blijven wonen. Het werkt eenvoudig. Er zit een alarmknop op
uw telefoon, halszender of polsband. Mocht er onverwachts
iets gebeuren, u valt of heeft zich verwond, dan krijgt u met
één druk op de knop direct contact met een alarmcentrale.
Zij zorgen ervoor dat er snel hulp is. Dat kan iemand zijn die
u heeft aangewezen, een professional van ZorgSpectrum,
huisarts of ambulance. U heeft hiervoor en vaste telefoonlijn nodig.

•
•
•

24 uur per dag hulp
Alarmknop op uw telefoon
Snel hulp in geval van nood
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2.5 Telefooncirkel
Als u alleen woont en u vindt het een veilig idee om op
bepaalde momenten telefonisch contact te hebben, dan kunt u
gebruik maken van de Telefooncirkel. U kunt ons bellen, maar
onze medewerkers kunnen ook telefonisch contact met u
opnemen. Als u de telefoon niet opneemt, of niet op tijd
terugbelt, dan neemt onze medewerker contact op met
een sleutelhouder. Een sleutelhouder is een familielid of
iemand in uw omgeving die in het bezit is van uw huissleutel.
De sleutelhouder komt naar u toe en kijkt wat er aan de hand
is. Als het nodig is kan de sleutelhouder zorgen voor hulp.

•
•

Deelnemen via eigen telefoon
Structureel of tijdelijk

samen meer mogelijk
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3. Gespecialiseerde zorg
en behandeling
3.1 Begeleiding bij achteruitgang

3.4 Logopedie

3.2 Fysiotherapie

3.5 Dieetadvies

3.3 Ergotherapie

3.6 Psychologie
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GESPECIALISEERDE
ZORG EN BEHANDELING

3.1 Begeleiding bij achteruitgang
Als u lichamelijk en/of geestelijk achteruit gaat, bijvoorbeeld
bij dementie, na een beroerte of als gevolg van een andere
chronische aandoening, dan is geleidelijk aan steeds meer
ondersteuning nodig. U kunt hiervoor terecht bij ons Mobiel
Geriatrisch Team. Het team is er voor u en uw mantelzorgers.

•
•
•
•

De casemanager is contactpersoon en kan
een ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist
of logopedist inschakelen
Het team bestaat uit een casemanager,
een specialist ouderengeneeskunde
en een psycholoog
Het team geeft advies over de behandeling
Het team helpt bij het stellen van een diagnose
bij onbegrepen gedrag of als de oorzaak van
achteruitgang nog onbekend is

samen meer mogelijk
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GESPECIALISEERDE
ZORG EN BEHANDELING

3.2 Fysiotherapie
Bewegen kan een last zijn bij een chronische ziekte of het
ouder worden. Dit heeft gevolgen voor het dagelijks leven. Het
oplossen en leren omgaan met deze problematiek, is iets waar
fysio- en oefentherapeuten u bij kunnen ondersteunen. Door
de behandelingen verbetert uw conditie, spierkracht, mobiliteit en/of balans waardoor u thuis beter kunt functioneren.

•
•
•
•
•

Hulp om fit te blijven
Het verbeteren of behouden
van uw mogelijkheden
Persoonlijke begeleiding
Speciale programma’s voor bijvoorbeeld
mensen met de ziekte van Parkinson,
MS, na een CVA, osteoporose
Ook geven wij oedeemtherapie
en neurorevalidatie

samen meer mogelijk
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GESPECIALISEERDE
ZORG EN BEHANDELING

3.3 Ergotherapie
Heeft u moeite met het uitvoeren van (dagelijkse) activiteiten,
zoals bijvoorbeeld het opstaan uit een bed of stoel, het wassen
of aankleden? Onze ergotherapeut helpt u bij het zoeken naar
een oplossing waardoor u beter met uw beperking kunt omgaan.

•
•
•

Toename kracht en conditie
Oplossen of leren omgaan met pijn
of beperkingen
Advies en training over gebruik
van hulpmiddelen
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GESPECIALISEERDE
ZORG EN BEHANDELING

3.4 Logopedie
Problemen met eten, drinken of communiceren kunnen u
beperken in uw dagelijks leven. U laat bijvoorbeeld eten staan
omdat u moeite heeft met kauwen, of u snijdt het heel klein
omdat u zich regelmatig verslikt of u eet niet samen omdat u
vaak moet hoesten tijdens het eten. Een logopedist kan u
ondersteunen in het oplossen en leren omgaan met deze
problemen. Ook kunt u logopedie inschakelen als u, door
bijvoorbeeld dementie, een beroerte of chronische ziekte,
problemen heeft met communiceren.

•
•
•

Behandeling en advies om optimaal te blijven
communiceren
Ondersteunen in het oplossen of leren omgaan
met beperkingen bij eten en drinken
Speciale behandelprogramma’s voor cliënten
met de ziekte van Parkinson of afasie

samen meer mogelijk
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GESPECIALISEERDE
ZORG EN BEHANDELING

3.5 Dieetadvies
Als u gezond wilt blijven, is het belangrijk om gezond te
eten en te drinken. Voeding bepaalt mede de kwaliteit
van uw leven. Onze gespecialiseerde diëtisten geven adviezen
die passen bij uw persoonlijke situatie. Om allerlei redenen
kan het moeilijk zijn uw dagelijkse voeding evenwichtig
samen te stellen. Bijvoorbeeld of dat er sprake is van ondervoeding, diabetes, decubitus, obstipatie of hart- en vaatziekten.

•
•
•
•

Advies over belangrijke voedingsstoffen die
u nodig heeft bij het ouder worden en/of als
de energiebehoefte afneemt
Advies over kwaliteit en voedingswaarde van
eten en drinken
Beoordeling van uw voeding en of deze aansluit
bij uw persoonlijke / medische situatie
Praktische tips over gezond en lekker eten
en drinken
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GESPECIALISEERDE
ZORG EN BEHANDELING

3.6 Psychologie
Somber of depressief, gespannen, angstig of onzeker, een
ingrijpende verandering in uw leven, zorgen rondom het
omgaan met bijvoorbeeld dementie of reuma. U staat er niet
alleen voor. Onze psychologen zijn gespecialiseerd in de
zorg voor ouderen en mensen met een chronische ziekte. Zij
herkennen uw problemen en hebben veel ervaring met
de behandeling daarvan.

•
•
•
•

Begeleiding door gediplomeerde
gezondheidszorgpsychologen
Hulp bij somberheid, depressieve
of eenzame gevoelens
Begeleiding als u last heeft van nachtmerries
of beelden van nare ervaringen
Ondersteuning als u moeite heeft met
de gevolgen van een chronische ziekte
Onze psycholoog is er voor u, maar ook voor
mantelzorgers die door de intensieve zorg voor
familieleden psychische klachten ervaren.

samen meer mogelijk
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Contact

servicebureau@zorgspectrum.nl

telefoon 030-6575040

1

ZorgSpectrum
Centraal Bureau
Groningenhaven 16
3433 PE Nieuwegein
telefoon: 030-6007140

2

De Dichter
Roland Holstlaan 1, 3, 5 en 7
3431 GP Nieuwegein

i

CONTACT

NIEUWEGEIN

VIANEN

HOUTEN
3

De Geinsche Hof
Vuurscheschans 75-77
3432 TX Nieuwegein
telefoon: 030-6089811

3

Revalidatieafdeling
De Geinsche Hof
Vuurscheschans 75
3432 TX Nieuwegein
telefoon: 030-6089811

4

5

ZorgSpectrum Herstel Revalidatieafdeling
St. Antonius ziekenhuis afdeling B3
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Vreeswijk
Lekboulevard 10
3434 GL Nieuwegein
telefoon 030-6007130

6

Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ Houten
telefoon 030-6350922

8

Hof van Batenstein
Hof van Batenstein 1
4131 HA Vianen
telefoon 0347-361200

7

Het Houtens Erf
Stationserf 82
3991 KZ Houten
telefoon 030-6358686

9

De Plataan
Ruinkamp 1
4133 GX Vianen
telefoon: 0347-764903
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2

HOUTEN

7

NIEUWEGEIN

4

1

3

5

VIANEN

8

9
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4. Nieuw thuis
4.1 Wonen met intensieve zorg en behandeling
4.2 Kleinschalig wonen
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NIEUW THUIS

4.1 Wonen met intensieve zorg en behandeling
Als zelfstandig wonen met (intensieve) ondersteuning thuis
niet meer kan, bieden wij langdurig verblijf in één van onze
locaties in Nieuwegein, Houten en Vianen. Wij ondersteunen
u met behandelingen, verpleging, zorg en begeleiding in een
beschermde woonomgeving. Bij ZorgSpectrum Nieuw thuis is
het belangrijk dat het leven zo thuis mogelijk voelt.

•
•
•
•
•

Wonen met privacy en comfort
Woning met eigen sanitair en vaak ook keuken
Ondersteuning van ons gespecialeerd zorg
behandelteam
Voorzieningen, bijvoorbeeld een restaurant,
kapper of winkel
Mantelzorgers altijd van harte welkom

samen meer mogelijk
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NIEUW THUIS

4.2 Kleinschalig wonen
Als u ernstige geheugenproblemen heeft, bijvoorbeeld door
dementie, kunt u bij ons wonen in een kleinschalige woonvorm in Nieuwegein, Houten en Vianen. U houdt hier zoveel
mogelijk de regie over uw eigen leven, terwijl tegelijkertijd
24 uur per dag zorg nabij is. Zo kunt u uw leven zoveel mogelijk
vormgeven, zoals u het wilt. Privacy, veiligheid, huiselijkheid
en sociale contacten zijn belangrijk.

•
•
•
•
•
•

Wonen voor mensen met gevorderde dementie
Eigen huishouden met zes á zeven medebewoners
Speciale woongroepen voor mensen van
middelbare leeftijd met dementie
Speciale zorg voor cliënten met niet-aangeboren
hersenletsel
Behouden van uw eigen regie staat centraal
Mantelzorgers altijd van harte welkom

samen meer mogelijk
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5. Tijdelijk bij ons
5.1 Tijdelijke zorg
5.2 Nachtzorg
5.3 Geriatrische Hospice Zorg
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TIJDELIJK BIJ ONS

5.1 Tijdelijke zorg
Als de mensen om u heen even niet voor u kunnen zorgen,
kunt u tijdelijk in één van onze locaties in Nieuwegein, Houten
of Vianen verblijven, zodat zij de zorgtaken even helemaal aan
ons kunnen overlaten.

•
•
•
•
•
•

Eénmalig of meerdere keren per jaar
Periode van enkele dagen of weken
Adempauze voor mantelzorger
Eénpersoonskamer
Huisarts blijft behandelend arts
Welkom in restaurant en bij activiteiten

samen meer mogelijk
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TIJDELIJK BIJ ONS

5.2 Nachtzorg
Heeft u ’s nachts zorg nodig? Wij bieden u een veilig logeeradres. Dit kan een uitkomst zijn voor u en uw mantelzorger.
Ook kunt u hiermee een periode tot opname in een verpleeghuis overbruggen.

•
•
•

Alle zorg binnen handbereik
op een éénpersoonskamer
Uw mantelzorger is overdag uitgerust
Van 21.00 uur ‘s avonds tot 8.00 uur ’s morgens

samen meer mogelijk
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TIJDELIJK BIJ ONS

5.3 Geriatrische Hospice Zorg
Als u terminaal ziek bent en in uw eigen woning blijven om
praktische redenen niet mogelijk is, dan kunt u gebruik
maken van onze Geriatrische Hospice Zorg. U kunt terecht in
één van onze zorglocaties.

•
•
•
•
•

Alle zorg in de laatste fase op uw
persoonlijke wensen afgestemd
Verblijf zo comfortabel mogelijk
Gastvrij en aandacht voor familie
en vrienden
Professionele zorg
Samenwerking met vrijwilligers
van Proxima Terminale Zorg

samen meer mogelijk
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6. Herstel bij ons
6.1 Revalidatie
6.2 Herstel na ziekenhuisopname
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HERSTEL BIJ ONS

6.1 Revalidatie
Revalideren is trainen en leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven. Bijvoorbeeld na een beroerte, nieuwe heup of knie,
na een val of amputatie. Ook kan het zijn dat u een ernstige
ziekte heeft of heeft gehad en weer conditie moet opbouwen.
U krijgt een persoonlijk programma.

•
•
•
•
•

Team van behandelaars
Individuele therapie en groepstherapie
Buiten therapietijden zelf oefenen voor
snel herstel
Eénpersoonskamer
Bij u thuis komt zo nodig behandelaar

samen meer mogelijk
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HERSTEL BIJ ONS

6.2 Herstel na ziekenhuisopname
Is uw conditie nog niet helemaal op orde, of ondervindt u
nog hinder van een operatie? Bent u voor een opname in het
ziekenhuis geweest en is er geen revalidatieprogramma nodig,
maar heeft u mogelijk nog moeite om volledig voor uzelf te
zorgen? U kunt dan bij ons herstellen, zodat u snel weer op eigen
benen kunt staan.

•
•
•
•

Team van behandelaars
Welkom in restaurant en bij activiteiten
Eénpersoonskamer
Dagelijkse vaardigheden weer oppakken
of opnieuw aanleren

samen meer mogelijk
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7. Bezig bij ons
7.1 Dagactiviteiten met behandeling
7.2 Dagactiviteiten met ondersteuning
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BEZIG BIJ ONS

7.1 Dagactiviteiten met behandeling
Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar heeft u zorg en
behandeling nodig? We hebben dagactiviteitenprogramma’s
voor mensen met specifieke chronische aandoeningen en/of
beperkingen. Deze activiteitenprogramma’s zijn erop gericht
om u, met inzet van behandeling en begeleiding, te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Onderdeel van het programma is, indien nodig, (individuele)
therapie zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, begeleiding door een psycholoog, etc.

•
•
•
•

Leren omgaan met lichamelijke beperkingen
Gespecialiseerd team behandelaren
Aanvullende therapieën mogelijk
Programma’s voor o.a. mensen met: de ziekte
van Parkinson, (beginnende en gevorderde)
dementie, NAH (niet aangeboren hersenletsel),
visuele beperkingen

samen meer mogelijk
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BEZIG BIJ ONS

7.2 Dagactiviteiten met ondersteuning
Wilt u graag meer sociale contacten, een vast ritme in uw dag
en gezelligheid, maar heeft u hierbij zorg of begeleiding nodig?
Dan is het mogelijk om deel te nemen aan dagactiviteiten. De
activiteiten zijn gevarieerd en zijn gericht op ondersteuning
van uw zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. In het activiteitenprogramma wordt aandacht besteed aan ontspanning,
recreatie en beweging. Wij houden rekening met uw wensen
en mogelijkheden. Samen met de andere aanwezigen kunt u
ook bij ons eten.

•
•
•
•

Sociale contacten
Ondersteuning zelfredzaamheid en vertrouwen
Aandacht voor ontspanning, recreatie en
beweging
Met een vaste groep

samen meer mogelijk
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8. Beschut thuis
8.1 Beschut wonen
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BESCHUT THUIS

8.1 Beschut wonen
Als u een woonomgeving zoekt waar u zorg en belangrijke
faciliteiten dichtbij heeft, dan kunt u kiezen voor Beschut
thuis. Wij geven u de zorg die u nodig heeft en u kunt gebruik
maken van veel diensten zoals maaltijden en wasservice.
U kunt beschut wonen nabij een zorglocatie of in een
appartement. Waar u ook woont, huur of koop, u kunt een totaalpakket op het gebied van wonen, zorg en diensten afnemen.
ZorgSpectrum werkt samen met woningcorporaties zoals
Mitros, Viveste, Lekstede Wonen en Jutphaas Wonen. Nabij
onze zorglocaties heeft u een eigen appartement en zijn
er voorzieningen als een restaurant, kapper of winkel en
activiteiten mogelijk.

•
•
•
•
•
•

Vianen:
ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein
Houten:
Appartementen Woonstede aan
de Linzenoord en Gierstoord
Aanleunwoningen in ZorgSpectrum locatie
Het Haltna Huis
Nieuwegein:
ZorgSpectrum locatie De Dichter
Appartementen ’t Dijkhuis aan de Nijemonde
Appartementen in ontwikkeling: Colijnpark,
Wenckebach- en Van Herwijnenplantsoen

samen meer mogelijk
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9. Bij u thuis
9.1 Hulp bij de huishouding
9.2 Ondersteuning in lastige situaties
9.3 Wijkverpleging

9.5 Compleet pakket met
zorg en service thuis
9.6 Palliatieve thuiszorg

9.4 Leven met een chronische ziekte

samen meer mogelijk

DEEL 2

9

BIJ U THUIS

9.1 Hulp bij de huishouding
Schoonmaken, de was, strijken en ramen zemen. Het huishouden is vaak veel. Stapelt het huishoudelijk werk zich op
of wordt het voor u te zwaar? Doe dan een beroep op onze
huishoudelijke hulp. U krijgt op één of meerdere vaste
momenten een vaste hulp. Wij helpen u met lichte en zware
huishoudelijke taken.

•
•
•

Voor lichte en zware huishoudelijke taken
Vaste hulp op vaste momenten
Vanuit zorgindicatie of eigen financiëring
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9.2 Ondersteuning in lastige situaties
Het valt niet altijd mee om de zaken die u op een dag te doen
heeft thuis te plannen en organiseren. Het kan zijn dat u dat
om lichamelijke of psychische redenen even niet meer lukt.
Dan kunt u thuis professionele begeleiding krijgen om de regie
weer te krijgen over uw eigen leven.

•
•

Individuele begeleiding
Vanuit zorgindicatie of eigen financiëring
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9.3 Wijkverpleging
Bent u net geopereerd of herstelt u thuis na een ongeval of
ziekte? Dan kunt u verpleegkundige zorg nodig hebben. Wij
geven u de persoonlijke verzorging en medische zorg die nodig is.
Bijvoorbeeld met wassen, het druppelen van uw ogen, met
wondverzorging of met het innemen van medicijnen. Als u
op uw gezondheid wilt blijven letten, kunnen wij u leren om
bepaalde handelingen zelf te doen, zoals het controleren van
uw bloedsuiker of injecteren. Wij zijn met een klein team
medewerkers. Hierdoor kent u de wijkverpleegkundigen van
ZorgSpectrum. Zij staan zeven dagen per week 24 uur per dag
klaar om u te helpen.

•
•
•

24 uur per dag zorg
Persoonlijk contact door een klein team
Vanuit zorgindicatie of eigen financiëring

samen meer mogelijk

DEEL 2

9

BIJ U THUIS

9.4 Leven met een chronische ziekte
Als u een chronische ziekte heeft, heeft u mogelijk vragen
over uw leefstijl en hoe u ervoor kunt zorgen dat u zo min
mogelijk beperkingen ervaart. Bijvoorbeeld vanwege de ziekte
van Parkinson, MS, COPD, de gevolgen van een CVA (beroerte)
of suikerziekte. Hierbij kunt u een deskundig advies goed
gebruiken. ZorgSpectrum heeft deze kennis. U krijgt van onze
wijkverpleegkundige tips en informatie over bijvoorbeeld
onderzoek en behandeling, emoties, pijn, medicijnen, maar
ook u kunt ook advies krijgen over uw het omgaan met uw
aandoening in het dagelijks leven, relatie, werk of tijdens vervoer.

•
•
•

Deskundig advies
Ook in relatie tot dagelijks leven, relatie en werk
Vanuit zorgindicatie of eigen financiëring
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9.5 Compleet pakket met zorg en service thuis
Heeft u of uw partner een indicatie voor wonen met zorg en
wilt u niet verhuizen naar een zorglocatie? Maak dan gebruik
van het Volledig Pakket Thuis van ZorgSpectrum. Door dit
pakket heeft u de voordelen van het wonen in uw eigen huis
gecombineerd met de complete zorg en service zoals die
worden geboden in een zorgcentrum.

•
•
•

Thuis wonen met 24 uur professionele zorg
Zorgplan op maat
Vanuit zorgindicatie of eigen financiëring

U kunt zeven dagen per week, 24 uur per dag terugvallen op
professionele zorg. Samen maken wij een persoonlijk zorgplan. Dat kan bestaan uit huishoudelijke zorg, begeleiding,
verzorging, verpleging en behandeling op maat. Dagelijks komt
een medewerker bij u thuis.
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9.6 Palliatieve thuiszorg
Als u terminaal ziek bent en u wilt de laatste fase van uw
leven thuis blijven, dan is het meestal mogelijk dat onze
medewerkers u bijstaan en begeleiden. Zij kunnen voor u
zorgen en u begeleiden, zowel overdag als ‘s nachts. Wij doen
er alles aan om het u zo comfortabel mogelijk te maken en hebben oog voor u en uw familie en vrienden. De zorg wordt gegeven door professionele zorgverleners, zoals verpleegkundigen
en verzorgenden, in overleg met uw huisarts.

•
•
•

Zorg en begeleiding
24 uur per dag
Oog voor u en uw familie
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