Kernwaarden

Onze drijfveren

Samen

Betrokken

Professioneel

Zo werkt
ZorgSpectrum

Individueel wonen

O

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.

Nieuwegein:

bij het Centrum voor indicatiestelling

ZorgSpectrum locatie

zorg (CIZ). Als u de juiste indicatie heeft,

De Geinsche Hof

worden de meeste kosten voor zorg en

(Vuurscheschans 77)

verblijf vergoed. U betaalt wel een eigen

ZorgSpectrum locatie

bijdrage aan het CAK. Meer informatie

Vreeswijk (Lekboulevard 10)

Voor meer informatie over individueel

Het Haltna Huis (Het Kant 193)

hu

is

stel

g en exp
delin
ert
n
a
ise
h
Be

Bij u thuis

Houten:
ZorgSpectrum locatie
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Zo doen we dat

www.zorgspectrum.nl
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(Hof van Batenstein 1)
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M: klantadvies@zorgspectrum.nl

Hof van Batenstein
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ZorgSpectrum locatie
T: 030-6575045
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Vianen:
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wonen, kunt u terecht bij ZorgSpectrum
afdeling Klantadvies.
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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

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.

hierover is te vinden op www.hetcak.nl

Meer informatie?
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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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catie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze kunt u aanvragen
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Voor individueel wonen heeft u een indi-

Waar is individueel
wonen mogelijk?

Be

Hier gaan we voor

n
bij o

Indicatie

Visie

Samen meer mogelijk
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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.

bij o
ns

Hier staan we voor

Her

Missie

Een eigen woning met zorg en behandeling

Appartement of woonstudio
Privacy en comfort
Aandacht voor welzijn
Met intensieve zorg en behandeling

Individueel wonen bij
ZorgSpectrum

Een eigen woning met
zorg en behandeling

Op onze locaties in Nieuwegein, Houten

optredens en weer een ander houdt
ervan om een wandeling te maken. U
bepaalt zelf waar u aan meedoet.

en Vianen kunt u wonen in een eigen
appartement of woonstudio, waar wij u
op maat ondersteunen met verpleging,

Gespecialiseerde zorg
en behandeling

zorg, begeleiding en behandelingen.

ZorgSpectrum heeft een team van

Daarnaast kunt u rekenen op privacy,

behandelaren die zijn gespecialiseerd

comfort en begrip. Er is 24-uurs zorg

in diverse chronische aandoeningen,

aanwezig en we houden rekening met

zoals dementie, Parkinson, COPD, MS of

uw leefstijl. We vinden het namelijk

een beroerte/CVA. Zij begrijpen hoe uw

belangrijk dat u zoveel mogelijk de regie

leven wordt beïnvloed door de ziekte en

houdt over uw eigen leven en de dingen

kunnen u ondersteunen en behandelen.

kunt doen die voor u goed voelen.

Onze behandelaren kijken verder dan
hun eigen vakgebied. Ze werken nauw

Welzijn
Uw leven is ons uitgangspunt. We

samen om u de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

vinden het belangrijk dat u een fijne dag

Wanneer thuis wonen niet meer gaat, is dat een emotioneel moment in uw leven. Door bijvoorbeeld een chronische ziekte kan
het zijn dat verhuizen naar een woonzorglocatie beter past bij uw
situatie. Individueel wonen van ZorgSpectrum Nieuw thuis kan
dan een uitkomst voor u zijn. U krijgt dan een eigen appartement
of woonstudio in een veilige woonomgeving met intensieve ondersteuning. Samen met u en uw mantelzorger kijken we welke
locatie het beste past bij uw zorgvraag en uw woonwensen.

heeft, dat u kunt blijven doen wat voor

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan

u belangrijk is. Dat uw naasten zoals

fysiotherapie, ergotherapie, logopedie

altijd langs kunnen komen bij u thuis en

en psychologische behandeling. De rol

dat u uw clubs en verenigingen waar

van uw huisarts wordt overgenomen

mogelijk kunt voortzetten. Samen met

door een specialist ouderengenees-

uw naasten kijken we hoe we dit kunnen

kunde. Voor behandelingen betaalt u

regelen. Is het niet meer mogelijk om

geen extra kosten wanneer u een

het oude in stand te houden? Dan kijken

indicatie heeft voor langdurige zorg

wij wat bijdraagt aan uw welbevinden en

(Wlz) én de specialist ouderengenees-

hoe dit te organiseren is.

kunde de hoofdbehandelaar is. In
sommige gevallen blijft uw huisarts het

Daarnaast organiseren we op onze

eerste aanspreekpunt voor de medische

locaties regelmatig bijeenkomsten. We

zorg. Kosten voor behandelingen zijn

proberen hiermee zo goed mogelijk aan

dan afhankelijk van uw zorgverzekering.

te sluiten bij de wensen van onze
bewoners. De een vindt het bijvoorbeeld

Meer weten? Lees dan de uitgebreide

leuk om bij een hobbyclub aan te sluiten,

brochure ‘Behandeling en expertise’.

de ander gaat graag naar muziek-

Onze woonlocaties

Houten:

Individueel wonen kan bij ZorgSpec-

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

trum in Nieuwegein, Houten en Vianen.

De appartementen van Het Haltna Huis

Elke woonlocatie heeft zijn eigen sfeer

bestaan uit een woonkamer met open

en kenmerken.

keuken, een badkamer met douche en
toilet en een slaapkamer met daaraan

Nieuwegein:

grenzend een balkonnetje. Deze woon-

ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

zorglocatie heeft een mooie ligging in

Het appartementencomplex aan de

het centrum van Houten. U kunt

Vuurscheschans 77 van De Geinsche

bijvoorbeeld winkelen op Het Rond,

Hof is een moderne locatie met veel

het levendige centrum, een bezoekje

groen in de omgeving. Hier komt u te

brengen aan Theater aan de Slinger of

wonen in een ruim tweekamerap-

een wandeling maken door het park.

partement. Op deze locatie zijn regel-

En ook op de locatie zelf is van alles te

matig activiteiten en het ligt 5 minuten

beleven. Er is een uitgebreid activiteiten-

met de tram van winkelcentrumgebied

aanbod voor bewoners en buurtgenoten.

Cityplaza.

Vianen:
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk

ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein

Bij locatie Vreeswijk in Nieuwegein-

Hof van Batenstein is een levendige

Zuid is het karakter van het oude vis-

locatie met diverse aanbieders van zorg

sersdorp en het ons-kent-ons te voelen

en welzijn onder een dak. Hier kunt u

in sfeer. Er worden veel activiteiten

wonen in een ruim appartement met

georganiseerd, waar ook buurtbewo-

slaapkamer, woonkamer met keuken

ners aan meedoen. Bij deze woon-

en badkamer. De grote appartementen

zorglocatie krijgt u een soort studio,

hebben een extra kamer. In het Grand

bestaande uit een woonkamer met een

Café zijn geregeld activiteiten en buurt-

klein keukenblok, een aparte hoek voor

bewoners komen er regelmatig voor een

het bed en een eigen douche en toilet.

hapje en een drankje.

In 2020 gaat deze woonlocatie sluiten.
We zijn hard bezig met het vinden van
een nieuwe, fijne woonplek voor de
bewoners. Tot die tijd bent u gewoon
welkom, ook als nieuwe bewoner.

