ZorgSpectrum biedt Beschut thuis

(Wlz). Deze indicatie kunt u aanvragen

aan in Nieuwegein, Houten en Vianen.

bij het Centrum Indicatiestelling Zorg

Dit kan in uw huidige woning zijn of

u heeft. Waar het thuiszorgpakket
van dit zorgprofiel.
Om in aanmerking te komen voor een
meer mogelijkheden. Naast een Wlzmet een indicatie voor wijkverpleging.
indicatie toereikend is. Onze afdeling
Klantadvies adviseert u graag over de
mogelijkheden. Bij de huurappartementen zijn daarnaast nog voorwaarden

1e, 2e en 3e etage
Wooncomplex ‘t Dijkhuis
(Nijemonde)
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Houten:
ZorgSpectrum locatie
Het Haltna Huis (Het Kant 193),
appartementen 2e en 3e etage
Wooncomplex Woonstede
(Linzenoord en Gierstoord)

Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke
onderbouwing én samen leren. Als lerende organisatie willen wij onze
professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen. Daarbij
geloven wij in een krachtenbundeling van vrijwilligers en collega’s uit
verschillende generaties. Deze krachten versterken we niet alleen binnen
onze teams. Ook daarbuiten werken we nauw samen met anderen.
Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van
ondersteuning en behandeling voor onze klanten.

Vianen:
Hof van Batenstein

toewijzen. Voor meer informatie hierover

(Hof van Batenstein 1)

kunt u terecht bij de woningcorporatie.
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wonen, kunt u terecht bij ZorgSpectrum

M: klantadvies@zorgspectrum.nl

afdeling Klantadvies.

www.zorgspectrum.nl
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ZorgSpectrum locatie

Her

namelijk rekening houden met regels
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Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen met verlies aan vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met aandacht voor hun eigen leefstijl
sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen. Dat doen we
vanuit respect voor eigenheid en persoonlijke kracht. Met waarde voor
elkaar en interesse in ieders cultuur.

voor de woning met betrekking tot uw
inkomen. De woningcorporatie moet

hu

Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht bij de klant.
Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil en kan.
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Het kan per gemeente verschillen welke

Samen meer mogelijk

(Roland Holstlaan), appartementen
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indicatie is het bijvoorbeeld mogelijk

ZorgSpectrum locatie De Dichter
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Verzorgd Wonen appartement zijn er

Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze klanten,
mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en
samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in
eigen hand te nemen voor een betekenisvol leven. Samen sta je sterk.
Samen kun je meer bereiken, meer delen en nog sterker verder. Dit
samenspel maken we waar vanuit een organisatiecultuur waarin onze
drie kernwaarden Samen, Betrokken en Professioneel op elk niveau
tot bloei komen.
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Beschut thuis

Hier staan we voor
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in een meer geclusterde setting, zoals
de locaties hieronder.

Professioneel

Zelfstandig wonen met intensieve thuiszorg

Missie

(CIZ). Het CIZ stelt vast of u hier recht
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Nieuw thuis

Ieder mens is anders, iedere vraag is anders. Daarom
bieden wij een breed spectrum aan passende ondersteuning en behandeling: op het juiste moment én
op de juiste plek. De vele mogelijkheden variëren van
lichte ondersteuning thuis tot intensieve zorg in een
beschermde woonomgeving.
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Zo werkt
ZorgSpectrum
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Beschut thuis, heeft u een indicatie

Onze drijfveren
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Om gebruik te kunnen maken van

Kernwaarden

Waar is Beschut
thuis mogelijk?

Visie

Hoe kom ik in
aanmerking?

Volledig pakket aan ondersteuning
Samen met uw netwerk
In een geschikte woonomgeving
Samenwerking met woningcorporaties, VvE’s en gemeenten
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Op welke ondersteuning
kan ik rekenen?

kelen zo nodig de kennis in van anderen

wijkposten. In het laatste geval gaat het

uit het team. Hierdoor kunnen zij u goed

om wooncomplexen waarin mensen

ZorgSpectrum kan u op verschillende

ondersteunen. In sommige gevallen kunt

met en zonder zorgondersteuning

gebieden zorg of ondersteuning bieden.

u ook direct een afspraak maken bij de

kunnen wonen. Dit maakt de inzet van

Bij Beschut thuis krijgt u een volledig

gespecialiseerde behandelaar.

een informeel netwerk mogelijk. Met
elkaar maken buurtbewoners en orga-

thuiszorgpakket. Hierbij kunt u denken aan:
Meer weten? Lees de uitgebreide

nisaties in de wijk langer thuis wonen

brochure ‘Behandeling en expertise’.

mogelijk. Ook zijn er enkele woon-

•

Informatie en advies, bijvoorbeeld

•

Alarmering

•

Maaltijden

•

Huishoudelijk verzorging

Het volledige pakket aan ondersteuning

•

Ondersteuning bij de was

kunt u ontvangen in uw huidige woning,

•

Begeleiding

mits u hier nu en in de toekomst aange-

In deze woningen kan ZorgSpectrum

•

Persoonlijke verzorging

naam en veilig kunt wonen.

u op verschillende manieren onder-

•

Verpleging

•

Behandeling

over aanpassingen in huis

Zelfstandig wonen met
intensieve thuiszorg

waarin de Vereniging van Eigenaren
afspraken heeft gemaakt om Verzorgd
Wonen mogelijk te maken.

steunen. Van lichte ondersteuning tot
Woont u nog niet in zo’n omgeving?

het volledige pakket (Beschut thuis).

Ook dan zijn er mogelijkheden om

Verandert uw zorgvraag? Dan spelen wij

Meer weten over de mogelijkheden

zelfstandig te blijven wonen als u inten-

daar samen met u op in. Het voordeel

Beschut thuis houdt in dat u een

van zorg en ondersteuning thuis?

sieve zorg nodig heeft. U kunt wellicht

van een Verzorgd Wonen appartement

volledig thuiszorgpakket ontvangt.

Lees dan de brochure ‘Bij u thuis’.

verhuizen naar een geschikt zelfstandig

is daarmee dat u er ook zelfstandig kunt

appartement, met een goede ligging ten

wonen als u in de toekomst meer zorg

opzichte van belangrijke voorzieningen

nodig heeft.

Wat is Beschut thuis?

Het is daarbij belangrijk dat zowel uw
huis als de omgeving waarin u woont
aan een aantal voorwaarden voldoet.

Het is prettig als u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven
wonen en de dingen kunt blijven doen die voor u belangrijk zijn.
Ook in een fase dat u ondersteuning nodig heeft bij dagelijkse
activiteiten. ZorgSpectrum Beschut thuis kan dan een uitkomst
zijn. U heeft een eigen woning in een geschikte woonomgeving
en krijgt van ZorgSpectrum een volledig pakket aan ondersteuning en zorg. Het kan zijn dat u al in een geschikte omgeving
woont, maar u kunt ook verhuizen naar een zelfstandig
appartement in of nabij een ZorgSpectrum locatie. Samen met
u kijken we wat voor u het meest passend is.

gebouwen met koopappartementen

Waar is Beschut thuis
mogelijk?

Gespecialiseerde zorg
en behandeling

en ondersteuning nabij. ZorgSpectrum

Voor uw woning betekent dit, dat u er

Het kan zijn dat u gespecialiseerde zorg

werkt hiervoor samen met woningcor-

prettig en veilig moet kunnen wonen.

nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u te

poraties en de gemeenten Nieuwegein,

Bijvoorbeeld een huis met trappen kan

maken heeft met de gevolgen van een

Houten en Vianen. De corporaties ver-

minder geschikt zijn. In uw woonomge-

chronische ziekte. Via uw huisarts kunt

huren de appartementen, ZorgSpectrum

ving kunnen voorzieningen als winkels

u een verwijzing krijgen naar een van

kan er ondersteuning, zorg en behande-

en openbaar vervoer, en een netwerk

onze behandelaren. ZorgSpectrum heeft

ling bieden. Deze woonvorm noemen

van buren, mantelzorgers, vrienden en

namelijk een team van behandelaren dat

we ook wel ‘Verzorgd Wonen’.

familie belangrijk zijn om thuis wonen

expert is op het gebied van behandeling

mogelijk te maken. Wij ondersteunen u

en begeleiding van verschillende chro-

De huurappartementen kunnen gevestigd

graag samen met uw netwerk, zodat u

nische ziekten. De behandelaren kijken

zijn in een woonzorglocatie van

zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen.

verder dan hun eigen vakgebied en scha-

ZorgSpectrum of nabij een van onze

