Kernwaarden

Betrokken

zorg) nodig of toestemming vanuit de

mogelijk om zonder indicatie te logeren

Wmo (Wet maatschappelijke onder-

in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk en De

steuning) van uw gemeente. Voor de

Geinsche Hof. Hiervoor geldt een eigen

gemeente Nieuwegein is er een

bijdrage van € 5,- per dag.

O

mantelzorger te ondersteunen. Het is

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.

ZorgSpectrum afdeling Klantadvies.
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bijdrage die u nu betaalt.
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WMO: De gemeente waar u woont geeft

tt

vanuit de Wmo kunt u bij het Wmo-loket

M: klantadvies@zorgspectrum.nl

van uw gemeente navragen.

www.zorgspectrum.nl
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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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Nieuw thuis

Zo doen we dat
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verblijf, kunt u terecht bij

Her

Voor meer informatie over tijdelijk
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Bij u thuis

Meer informatie?
de Wlz, dan zijn er geen aanvullende

hu

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.

aanvullende afspraak zonder indicatie.
Wlz: Als u nu al zorg ontvangt vanuit
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u een Wlz-zorgindicatie (Wet langdurige

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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lijkheid in aanmerking te komen, heeft
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Om voor nachtzorg of de logeermoge-

Be

Hier gaan we voor

stel

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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Gemeente Nieuwegein: met de

Tijdelijk bij ons

Hier staan we voor

Samen meer mogelijk

Indicatie en kosten

Professioneel

Her

”

Samen

Zo werkt
ZorgSpectrum

Comfortabel logeren en professionele nachtzorg

Missie

“

Wij nemen
de zorg tijdelijk
over van uw
mantelzorger.

Onze drijfveren

Comfortabel logeren met zorg en ondersteuning
Een veilig gevoel voor u en uw naasten
Voor korte of langere duur, eenmalig of structureel
Begeleiding door deskundig specialistenteam

Begeleiding door een
deskundig specialistenteam

Comfortabel logeren en professionele nachtzorg

Uw huisarts blijft uw behandelend arts
gedurende de periode dat u bij ons

Thuis wonen en in uw eigen bed slapen? Dat is het fijnste wat
er is. Maar als het tijdelijk niet kan, bieden wij u graag een
comfortabel logeeradres. Voor alleen de nacht, voor een paar
dagen of voor een paar weken… Tot u weer naar huis kunt.
Een tijdelijk logeeradres kan prettig zijn voor uw mantelzorger,
zodat hij of zij even op adem kan komen om u daarna weer vol
energie te ondersteunen.

blijft. Wel kunt u uiteraard rekenen op
spoedzorg van onze artsen als dat
nodig is.

Zo comfortabel mogelijk
U kunt tijdens uw logeerverblijf rekenen
op een ingerichte eenpersoonskamer
en verse maaltijden. Vindt u het leuk
om mee te doen met de activiteiten die

Nachtrust voor uw
mantelzorger
Veel mantelzorgers vinden vooral de

variëren van enkele dagen tot enkele

georganiseerd worden? Dat kan altijd.

weken en van één keer per jaar tot

En net als thuis, is familie van harte

meerdere keren.

welkom. Neemt u hen gerust mee naar
het Grand Café waar u samen een kopje

zorg voor hun partner in de nacht zwaar.
Door gebroken nachten krijgen zij soms
onvoldoende nachtrust, waardoor het

In de nacht in professionele handen
In de ochtend weer naar huis
Nachtrust voor uw naasten/mantelzorger
Een eigen plek
Comfort en gemak
Professionele zorg vlakbij

Een geruststellend gevoel
voor u en uw mantelzorger

steeds zwaarder wordt om u overdag te

Uw mantelzorger zorgt met liefde

ondersteunen. U kunt dan overwegen

voor u. We zien vaak dat het moeilijk

om alleen in de nacht (na 21.00 uur)

is die zorg over te dragen aan iemand

bij ons te blijven slapen. Wij zorgen

anders. Heeft de verpleging wel

dan voor ondersteuning in de nacht,

voldoende kennis van de chronische

bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft met

ziekte? Vergeten ze de medicijnen niet?

naar het toilet gaan of als u medicijnen

Komen ze gelijk als er ’s nachts hulp

nodig heeft. Uw mantelzorger kan dan

nodig is? Daar hebben we alle begrip

rustig slapen en is uitgerust als u na het

voor. Daarom gaan we vooraf met u

ontbijt weer naar huis gaat.

en uw mantelzorger in gesprek om

koffie of thee kunt drinken.

Waar is logeren mogelijk?
Nieuwegein:
ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof
(Vuurscheschans 75)
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
(Lekboulevard 10)

te overleggen welke ondersteuning u

Dagen of weken?

nodig heeft en op welke wijze u

Het kan ook zijn dat uw partner of

dat gewend bent. In onze zorg,

mantelzorger voor een wat langere

begeleiding en ondersteuning doen

periode niet voor u kan zorgen. Bijvoor-

we er alles aan daar zoveel mogelijk

beeld door een ziekenhuisopname of

op aan te sluiten. Dat is niet alleen voor

vakantie. U kunt dan ook wat langer

u een prettig en veilig idee, maar ook

blijven logeren. Uw logeerperiode kan

voor uw mantelzorger.

Vianen:
ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein
(Hof van Batenstein 1)
Houten:
ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis
(Het Kant 193)

