Kennismaking met Zorgspectrum

zorgspectrum

Gelijkwaardig,
en van mens tot mens

Voor uw welzijn en actieve kwaliteit van leven.
Met steun, hulp en zorg door Zorgspectrum
Zorgspectrum is er voor u en voor niemand
anders. Dat beloven we u en die belofte
maken we waar ook!
Wij zijn trots op onze mensen die hier
met veel plezier werken, zorgen, helpen,
organiseren en coördineren. En op onze
partners buiten Zorgspectrum met wie wij
intensief en eendrachtig samenwerken.
Hier werken toegewijde warme mensen.
Zij beoefenen hun vak met liefde en zij
blijven groeien in hun expertise: aandach
tige, hoogwaardige en menswaardige zorg
voor ouderen.
Wij hebben oog voor wie u bent en voor
allen die u lief zijn. Voor wat u wilt en
nodig hebt kunnen wij putten uit een rijk
geschakeerd palet individuele oplossingenop-maat.
Onze gebundelde actieve steun- en zorgop-maat stelt uw welzijn en kwaliteit van
leven in de latere levensfases centraal.
Wij doen wat we moeten doen recht vanuit
ons hart
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Wij zijn Zorgspectrum. Wij ondersteunen,
helpen, begeleiden en zorgen voor u. Bij u thuis
of vlakbij, in één van onze zorglocaties.

Fijn om kennis met u te
Juist als het allemaal niet meer zo gaat als
u het al die jaren hiervoor gewend was,
zijn we er. Speciaal voor u, die terecht
grote waarde hecht aan een aandachtige,
vakkundige en respectvolle benadering.
Actieve hulp-, zorg- en steun-op-maat, dat
spreken we met u af en die beloven we u.

Onze goed opgeleide, toegewijde en betrok
ken medewerkers geven u graag het beste.
Dat doen we nu al voor 400 thuiscliënten
– hun aantal groeit snel – en voor ruim
700 bewoners van onze woonzorgcentra en
verpleeghuizen in Nieuwegein, Houten en
Vianen.
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Essenties
U mag vertrouwen op vakbekwa
me zorg waarin kwaliteit en
passie samenkomen in de dingen
die eigenlijk heel gewoon zijn

Zorgspectrum, dicht bij u in de buurt

maken

In Houten, Nieuwegein en Vianen kunt u
de zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij
u thuis zijn of in één van de huizen van
Zorgspectrum, in uw eigen appartement.
Er zijn woonzorgcentra voor meer actieve
ouderen en verpleeghuizen voor mensen
die intensieve zorg nodig hebben.
U kunt rekenen op onze aandachtige en
actieve zorg, van persoonlijke verzorging
tot en met behandeling en verpleging in
één van onze huizen.

Helpende en zorgende handen bij u thuis

Hebt u moeite met het schoonmaken
van uw huis? Hebt u hulp nodig met het
aantrekken van uw steunkousen? Is het
zelfstandig activiteiten ondernemen lastig
of wilt u extra zekerheid door het dragen
van een alarm?
U kunt met ons afspraken maken over
verpleging, verzorging en begeleiding, tot
zelfs over hulp bij het huishouden.
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Generaties en gemeenschappelijkheid

José en haar oma Cor Koornneef-Slotboom

Brief van kleindochter José (1968)
aan haar oma Cor Koornneef-Slotboom (1917)

Lieve Omi
Wij zijn samen op de foto gegaan omdat mijn leven
enorm beïnvloed en gekleurd is door wat ik van
kinds af aan van jou heb meegekregen – ook al had
ik het natuurlijk ook al zelf in me. Het is eigenlijk
heel simpel: wij willen allebei ‘Dingen maken’.
Ja, dat is toch wel het belangrijkste wat we met
elkaar gemeen hebben. Vroeger en nu nog steeds.
Ik ben opgegroeid in Mijnsheerenland, onder
Rotterdam, en jij woonde ver weg, in Wychen in de
provincie Gelderland. Dat was een eind weg en dus
moest er een flinke inspanning worden geleverd om
bij elkaar te zijn. Dat ging dan ongeveer zo. Jij kwam
per trein en bus naar ons toe en nam mij dan per bus
en trein mee terug naar Wychen. Nee, niet voor een
paar uur of een dagje, maar een hele dikke week.
En vanaf het moment dat we in de trein zaten op
weg naar Gelderland tot het moment waarop ik weer
thuiskwam was het één groot feest samen.
Je nam me overal mee naartoe, je liet me met
alles meedoen. Iedereen kende mij en ik kende na
verloop van tijd iedereen. Wat een warm bad vol
gezelligheid, afwisseling, actie en nog eens actie!
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Jij en ik. Wat een aandacht gaf je me, het was
heerlijk! Je liet alles gewoon doorgaan en je paste
mij overal moeiteloos in. Zo’n week betekende
ook dat er een eindeloze rij lekkere, nee heerlijke
verkeerde dingen op tafel kwam: pannenkoeken,
wentelteefjes, verrukkelijke negerzoenen, ach het
hield niet op. En alles was voor ons tweeën en voor
niemand anders...
Zo werd ik groter en jij speelde een grote rol in
mijn ontwikkeling. Op mijn zeventiende ging ik
studeren aan de Academie voor Beeldende Kunsten
Rotterdam. In datzelfde jaar – dat is tweeëntwintig
jaar geleden en jij was dus 70! – begon jij nog eens
met een nieuwe studie: kunstgeschiedenis. Alsof
het allemaal niets was, begon je toen ook nog te
schilderen.
Ik ben grafisch ontwerper geworden en jij bent en
blijft gewoon JIJ. Een ‘kunstwerk’ van een oma.
Wij zijn allebei geen vrij kunstenaars. We stellen
onszelf steeds vooral praktische doelen, en die
realiseren we dan ook zelf. Met aandacht, liefde,
doorzettingsvermogen en onze twee handen.

Met jouw Mode vakschoolopleiding ontwikkelde
je je tot een lokale kampioene van het tekenen,
knippen en maken van jurken, truien, sjaals, kleedjes,
poppenkleertjes en knuffels. Goh, ik herinner me
nog de kasten in jouw oude huis. Die barstten bijna
uit hun voegen van alle stoffen, lapjes, kralen, bollen
wol, papieren, lint en leer...

Wij zijn beiden altijd, altijd bezig en onderweg.
Gedreven, vol energie en goede zin.

Je leidde als lid van de Zonnebloem de handwerkclub
en ik was er bij. Je bezocht bejaarden en ik ging met
je mee op mijn eigen Wychense fietsje. Ook op je
kaartmiddag ontbrak ik niet, en ’s avonds gingen we
samen tot diep in de nacht – of was het 9 uur
’s avonds - gewoon door met jokeren. Als er dán nog
tijd over was, had je altijd wel een van je ontelbare
verhalen voor me klaar – onder andere over de tijd
dat jij als jonge tiener in Amerika woonde. Oh ja, en
we zongen Engelse liedjes samen.

Nu woon je in een verzorgingshuis van
Zorgspectrum. En ook hier heb je het al snel weer
druk, druk, druk.

Vlak voordat je verhuisde naar het verzorgingshuis
hebben onze drie kinderen, Jan Marten, Eva en
Daniël, samen met mij nog bij je gelogeerd. Voor hen
ben je een heel bijzondere omi.

Oma, toen we bij je waren voor onze foto, vertelde
je me dat je er nu toch over dacht om maar te
stoppen met schilderen. Wat ik daarvan vind?
Ik vind echt dat je dat niet moet doen!
100 x van je kleindochter José

Essenties
Wij doen ons werk voor u
met enorm veel plezier:
100% van harte!

Ook is er ons Mobiel Geriatrisch Team
dat oudere mensen en hun naasten thuis
bezoekt en met raad en daad ondersteunt.
En dan is er nog het speciale Zorgspectrum
nachtzorgteam dat permanent voor u klaar
staat: van ‘s avonds laat tot ‘s ochtends
vroeg.
“Laatst was ik ‘s nachts gevallen. Ik lag op de grond
en had veel pijn. Gelukkig ben ik aangesloten op een
systeem van persoonlijke alarmering, dus de mensen
van Zorgspectrum kwamen snel. En ja hoor, mijn
heup bleek gebroken. Op de schakelafdeling in het
ziekenhuis stonden de mensen van Zorgspectrum
weer aan mijn bed. Mede dankzij hun goede zorgen
kon ik snel weer naar mijn eigen huis.”
Onze mensen komen op afspraak bij u
langs, maar natuurlijk ook zodra u van het
ene op het andere moment hulp en zorg
nodig hebt. Al onze zorglocaties zijn 24
uur per dag telefonisch bereikbaar voor
iedereen aan wie wij zorg bieden.
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Persoonlijke verzorging

Als u zich niet zelf kunt verzorgen zijn wij
er voor u. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de
vorm van helpende handen bij het uit bed
komen, wassen of aan- en uitkleden. Ook
helpen we u met het klaarmaken van de
broodmaaltijd of een kopje koffie.

Verpleging

Onze vakbekwame en toegewijde verpleeg
kundigen staan voor u klaar als u behoefte
hebt aan verpleging. Behalve met adviezen
over medicijnen, hulpmiddelen en voorzie
ningen, kunnen wij u thuis bijvoorbeeld
helpen met het geven van injecties of uw
verzorging na een operatie.

Dagverzorging en dagbehandeling

Als u zelfstandig wilt blijven wonen kunt u
voor één of meerdere dagen per week naar
ons toe komen. Hier kunt u in gezelschap
van anderen de dag doorbrengen.
Ook kunt u bij ons terecht voor dagbehande
ling en verschillende vormen van therapie,
zoals fysiotherapie.
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Essenties
Kennis en kunde, rust en
persoonlijke aandacht
staan aan de basis van ons
doen en onze daadkracht.

Wij bieden u hier gespecialiseerde
begeleiding, bijvoorbeeld als u meer wilt
oefenen bij een lichamelijke beperking of
bij (beginnende) dementie.
Cursussen en sociale activiteiten

Speciaal voor senioren en mantelzorgers
in onze regio bieden we verschillende
cursussen aan, zoals valpreventie en
ondersteuning van mantelzorgers.
Bij Zorgspectrum bent u welkom om deel
te nemen aan verschillende activiteiten.
Dit zijn vooral sociale en (re)creatieve
activiteiten.
Zorgspectrum helpt u. Toch menen we
‘recht uit ons hart’ dat u uzelf een grote
dienst bewijst door alles wat u zelf nog
kunt ook daadwerkelijk zelf te blijven doen.
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Rode draad:
Generaties en gemeenschappelijkheid

Het is waar, zo is de werkelijkheid: onze levens
gaan maar door, van generatie op generatie.
Je krijgt soms de indruk dat het begrip
‘generatie’ staat voor een tijdsperiode
die steeds korter wordt. Maar dat hangt
er maar helemaal vanaf welke betekenis
je geeft aan het generatie-idee: de tijd
van geboorte tot jonge volwassenheid of
de tijd tussen grote, elkaar opvolgende
maatschappelijke ontwikkelingen of de tijd
tussen grote technologische ontwikkelingen
of de tijd voor en na een economische crisis
of de tijd voor en na een oorlog... – gelukkig
al heel lang niet meer in ons land!
Zorgspectrum wil vooral de verbindingen tussen
de levens van jong en oud benadrukken.
Dat doen we met een rode draad van verhalen
over generaties en gemeenschappelijkheid.
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Mensen, mannen-vaders-opa’s en
vrouwen-moeders-oma’s blijven vooral
in latere levensfases zeer gehecht aan de
band met hun bloedverwanten: dochters
en zonen, kleinzonen en kleindochters,
achterkleinkinderen! Jongere generaties
‘hebben gewoon iets’ met hun vader of
moeder, hun opa of oma. De band tussen
dierbaren wordt vaak nog versterkt door

sterke overeenkomsten in houding, gedrag,
bijzondere kenmerken, beroepen, passies,
hobby’s. Contact en gemeenschappelijkheid
tussen de generaties overkomt mensen
vanzelfsprekend ook buiten de kringen van
de directe familie. Dat gevoel van tijdloze
verbondenheid is zó veel waard.
In de communicatiestijl van Zorgspectrum
zoeken we steeds naar de verbindingen
– parallellen, overeenkomsten - tussen
generaties, volkomen losgemaakt van
verschillen in leeftijd.
Zorgspectrum levert individueel maat
werk in begeleidende en verzorgende
dienstverlening voor ouderen in de
gebieden waarin wij werkzaam zijn:
Houten, Nieuwegein, Vianen en omstreken.
Wij hechten sterk aan het behoud van een
contactrijke en zorgzame samenleving.
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Langdurig verblijf

In onze woonzorgcentra en verpleeghuizen
kunt u rekenen op onze permanente
zorg, behandeling en begeleiding in een
beschermde woonomgeving. U kunt dan
ook gemakkelijk gebruik maken van allerlei
plezierige voorzieningen die de zorglocatie
biedt, zoals de kapper, de winkel of het
restaurant.

Verblijven bij Zorgsp
Kortdurend verblijf

Bij Zorgspectrum bent u ook welkom voor
een verblijf van kortere tijd in één van onze
huizen. Bij ons kunt u bijvoorbeeld na een
acuut ziektemoment of een operatie op
krachten komen, herstellen en revalideren,
om daarna weer terug te keren naar uw
eigen woning.
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Essenties
Gelijkwaardig, en
van mens tot mens

pectrum

Zorgspectrum in Houten, Nieuwegein en Vianen

Op welke zorg- en dienstverlening u kunt
rekenen spreekt u van tevoren met ons
af. Dit hangt samen met uw situatie en
wensen. Wij bieden u alle zorgvormen aan.
Aan u de keuze!

Zorgspectrum in Houten

Zorgspectrum staat in Houten bekend met
de twee huizen: Het Haltna Huis en Het
Houtens Erf.
Het Haltna Huis ligt in het centrum van
Houten, op een steenworp afstand van de
bibliotheek, winkels en het park. U kunt
bij ons wonen in ruime appartementen,
zelfstandig of met (verpleeghuis)zorg.
U kunt er alleen wonen of met uw partner
als één van u beiden zorg nodig heeft.
Alle zorg is bij ons mogelijk. Bijzonder is
onze dagbehandeling voor mensen met een
visuele beperking. Ook kent Het Haltna Huis
een ruim activiteitenaanbod.
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Generaties en gemeenschappelijkheid

Sonja en haar vader Marten Oomkens

Brief van dochter Sonja (1955)
aan haar vader Marten Oomkens (1922)

Lieve papa
Nu ik dit opschrijf merk ik dat ik eigenlijk “Lieve
Opi” boven deze brief wil zetten. Sinds de kinderen
er zijn en jij hun opa bent, praat ik altijd over jou als
over Opi. Ook in mijn mobiele telefoon staat jouw
nummer onder de O. Grappig, eigenlijk.
Jij was in je tuin altijd urenlang in de weer en je
was er apetrots op dat je de mooiste voortuin van
de hele laan had... Ik ben blij dat je die liefde voor
het tuinieren en alles wat erbij hoort aan mij hebt
doorgegeven. Net als jij kan ik zó blij worden als ik
in het voorjaar al het oude blad weghaal en er nieuw
groen onder zit…
Op de foto zie je ons bij een fuchsia die je letterlijk
hebt doorgegeven. Moet je nagaan... de oorspron
kelijke plant stond bij jouw vader – en mijn ‘opa
Almelo’ – in de tuin! Een stek kwam bij jou terecht
en dáárvan kreeg ik er weer een die nu weer hier
staat te bloeien. Het is niet eens zo’n bijzondere
plant, maar dat steeds maar doorgeven, doorgroeien
en blijven bloeien, generatie op generatie, vind ik
heel mooi.
Altijd als je bij ons komt maak je je ronde door de
tuin en kijk je met aandacht hoe alles erbij staat.
Je strooit, nu je zelf niet meer in onze tuin mee
helpt, met tips en goed raad. Wanneer ik moet
planten en wanneer snoeien, wat in de schaduw
moet en wat in het zonnetje.
Dat in het zonnetje zetten is ook iets wat je graag
doet. Van mensen dan. Mensen die iets speciaals
voor jou betekenen en die wat te vieren hebben.
Je besteedt dan veel tijd aan een mooie speech,
liefst doorspekt met puntige wijsheden.
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Je vraagt dan met stijl de aandacht van je gehoor
– je kleding is zoals altijd tot in de puntjes verzorgd –
en draagt met verve voor, wat je hebt gemaakt.
Mensen in hun waarde laten, respect en waardering
tonen, die mensen belangrijk maken binnen een
groter geheel, dat is zó jouw kracht.
Laatst werd de eerste van mijn vrienden 60 jaar en
ik sprak hem toe. Gek misschien, maar terwijl ik daar
zo sprak, bedacht ik me: nu zou je me eens moeten
zien, pap! Ja, het is waar, de appel valt niet ver van
de boom.
‘Komen kijken’ en belangstelling tonen, dat is ook
zoiets dat je samen met mama altijd deed en nog
steeds doet. Je was bij iedere hockeywedstrijd, kwam
luisteren als ik een muziekoptreden had – ik met
m’n fluit! –, kwam kijken als ik toneel speelde, je
was er altijd. Je bent altijd mijn trouwste supporter
gebleven. Hoe dat nou voelt? Als warme, echt
gemeende en onvoorwaardelijke steun in de rug.
Mensen kunnen eigenlijk niet zonder.
Ik weet: mijn kinderen genieten er weer net zo van
nu ik bij hen kom kijken…
Het is mijn grootste cadeau van jou, dat ik die
betrokkenheid, die echte belangstelling, dat
enthousiaste meeleven van je heb meegekregen.
Die eigenschappen maken ook dat je, nu je samen
met mama onlangs verhuisd bent naar een nieuwe
woonomgeving, weer snel je plekje zult vinden.
Je weet je in elk geval omringd door alle mogelijke
liefdevolle en professionele zorgmogelijkheden.
Ik hoop dat je nog heel lang mijn supporter zult zijn!
Dikke zoen van je dochter, Son

Essenties
We doen het hier samen,
wij zijn een hecht team.
Wij zijn er voor u,
maar ook voor elkaar.

Verpleeghuis Het Houtens Erf biedt
intensieve zorg, begeleiding en behandeling
op kleinschalige wijze. Het Houtens Erf is
zoveel mogelijk zoals thuis. Dit betekent
af en toe samen naar de winkel inkopen
doen en samen koken. Het overgrote deel
van onze bewoners beschikt over een één
persoons kamer. Bijzonder is het gezellige
Grand Café met z’n open haard en eigen
tijdse inrichting.
Zorgspectrum in Nieuwegein

In Nieuwegein zijn er drie huizen van
Zorgspectrum: Verpleeghuis De Geinsche
Hof, Woonzorgcentrum Vreeswijk en
Zuilenstein.
Verpleeghuis De Geinsche Hof biedt
naast de intensieve zorg, begeleiding en
(dag)behandeling ook tal van recreatieve
activiteiten. Er is een uitgebreid verenigings
leven en er zijn busuitstapjes met de eigen
rolstoelbussen. Ook bijzonder is de speciale
woongroep voor jongere mensen met
dementie.
Woonzorgcentrum Vreeswijk ligt dichtbij
winkels, de kerk en de bibliotheek. Heeft
u zorg nodig en is uw partner of familie
bijvoorbeeld met vakantie?
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Zorgspectrum’s Woonzorgcentrum
Vreeswijk neemt tijdelijk de zorgtaken over.
Tal van gezellige activiteiten maken dat
(buurt)bewoners zich hier thuis voelen.
“In Woonzorgcentrum Vreeswijk heb ik mijn plekje
gevonden. Je hebt hier een prachtig uitzicht over
de rivier de Lek. Gelukkig hoef ik hier niet meer weg.
Ook als het slechter met me mocht gaan, kan ik hier
geholpen worden. Dat is een heel prettige gedachte.”
Woonzorgcentrum Zuilenstein is klein en
overzichtelijk. Mensen kennen en ontmoe
ten elkaar in ‘De Barones’, waar men voor
allerlei activiteiten terecht kan, maar ook
voor een kopje koffie en een lekkere en
gezonde maaltijd. Zuilenstein ligt midden
in een levendige woonwijk met allerlei
voorzieningen zoals een huisartsenpost,
openbaar vervoer en de kerk. Bovendien
is winkelcentrum Nedereind in de buurt.
Hier vindt u diverse winkels zoals een
supermarkt, kapper en een bloemist.
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Essenties
Samen met zorgpartners één doel dienen:
extra kwaliteit in uw leven

Zorgspectrum in Vianen

Hof van Batenstein ligt net buiten het
centrum van Vianen, dichtbij de sluis die
het Merwedekanaal verbindt met de Lek.
Hof van Batenstein is een nieuw multi
functioneel centrum, waarvan het woon
zorgcentrum deel uitmaakt. In het gebouw
zijn verder nog huisartsen, een fysiothe
rapiepraktijk en een apotheek gevestigd.
Vanuit hetzelfde gebouw wordt ook
zorg- en dienstverlening geboden door
onder andere een gespecialiseerde thuis
zorgorganisatie. Dit alles in afstemming
met elkaar.

“Met de mooie inrichting en de aardige bediening
kan ik hier in Hof van Batenstein volop genieten.
Ja, ook van het eten en dat geeft toch een gevoel
van kwaliteit aan je leven! We hebben hier een
echt Grand Café. De maaltijden zijn goed bereid,
gevarieerd qua samenstelling, vers en lekker.
Samen met de andere mensen aan tafel is het
gezellig. Dat is wel wat anders dan in je eentje thuis
eten. Zo kan het dus ook!”
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Generaties en gemeenschappelijkheid

kleinzoon Daan en zijn oma Mimi Smelt-Timmermans

Brief van kleinzoon Daan (1986)
aan zijn oma Mimi Smelt-Timmermans (1927)

Lieve oma Mimi
We zijn samen in ons Amsterdamse Bos bij Hockey
club Pinoké op de foto gegaan omdat we heel wat
met elkaar gemeen hebben. Ja, ik ben er trots op dat
ik in een aantal opzichten zo op je lijk. Je bent een
groot voorbeeld voor me.
We zijn allebei hier in de buurt opgegroeid. We heb
ben op dezelfde plekken verstoppertje gespeeld, in
dezelfde schoolportieken onze eerste kussen gegeven
én teruggekregen, de randen van de stad én de stadzelf ontdekt. Buurt na buurt, straat na straat.
Jouw én mijn kracht is, geloof ik, dat we allebei
contact maken en mensen met elkaar verbinden.
Die kwaliteit hebben we bij onze geboorte gratis
meegekregen. Het is misschien wel dé grote plus in
onze levens.
Ik ben blij als ik zie hoe vol jouw agenda ook nu nog
staat met afspraken voor kleine en grotere feestjes
met je vriendinnen en vrienden van alle leeftijden.
Oma, jij bent de bindende factor in al die soms heel
verschillende vriendschappen.
Mijn vader – jouw zoon Rob - vertelt me dat je rond
je 50ste opnieuw ging werken: als studiesecretaresse
aan de Vrije Universiteit. Daar groeide je uit tot ‘de
moeder van de Faculteit’. Zowel voor studenten als
voor onderzoekers, docenten en technische stafleden
betekende je veel. Er kon altijd een beroep op je
worden gedaan. Je hielp heel concreet met van alles
en nog veel meer, maar je excelleerde echt in het
menselijke contact, in luisteren, de juiste vragen
stellen, adviezen meegeven.
Ik ga nu niet een groots en meeslepend verhaal over
mezelf vertellen. Maar ik vind het fijn dat ook ik
gemakkelijk contact maak en in gesprek kom met de
mensen.

22

Onze tweede gemeenschappelijkheid is hockeyen in
het Amsterdamse Bos. In jouw jonge jaren was dit
nog een piepjong door mensenhanden aangelegd
stadsbos. Die mensenhanden waren van werkeloze
mannen en vrouwen die tijdens de economische
depressiejaren verplicht aan de slag moesten voor
de aanleg van het Boschplan. Zelf ben ik nu 22
jaar en ik ken mijn eigen Amsterdamse Bos als een
volwassen bos vol planten- en dierendiversiteit. Ik
hockey al vanaf mijn vijfde bij hockeyclub Pinoké.
Eerst speelde onze club nog vlakbij het huidige
Amsterdamse Concertgebouw, later werd dat het
Amsterdamsche Bos.
Je vertelt me dat ook jij jarenlang bijna alle
weekenden op Pinoké te vinden was. Voor het
hockeyen natuurlijk, maar vooral ook voor de
enorme gezelligheid op en om die club.
Jij voelde je er net zo thuis als ik me nu nog voel.
Oma, nu woon je in Houten, vlakbij je lieve
zus, tante Ans. Maar samen op de foto in ons
eigen Amsterdamse Bos, ja dat leek ook jou een
prachtidee. In Houten woon je nu alweer een aantal
jaren. En nog steeds zelfstandig, ook al ligt de
magische leeftijd van 80 jaar inmiddels achter je.
Voor alles wat jij echt niet meer kunt heb je prima
afspraken kunnen maken met de mensen van
Zorgspectrum. Gelukkig kun je ook nog veel wèl!
Ik bewonder je voor je enorme levenskracht en
ik hoop maar dat wij die ook met elkaar gemeen
hebben. Wow oma Mimi, ik vind je een topmens!
Heel veel liefs, je kleinzoon, Daan

Essenties
Wij hebben geen geheimen.
Maar wat persoonlijk en
vertrouwelijk is, blijft dat ook.

In al onze centra kunt u deelnemen aan
verschillende activiteiten, zoals een theater- of
muziekvoorstelling, of leuke spellen.

Komt u vooral eens langs
Zorgspectrum biedt ook dagbehandeling
en –verzorging. U woont dan thuis, maar
overdag komt u gezellig bij ons.
Speciaal voor mensen met een visuele
beperking is er in Het Haltna Huis in
Houten de dagbehandeling Het Vizier.
Als u het prettig vindt om met een
groep mensen dingen te ondernemen,
dan bent u van harte welkom bij onze
dagverzorging ‘Het Buitenhof’ in Vianen.
In Woonzorgcentrum Zuilenstein in
Nieuwegein kunt u terecht bij dagver
zorging ‘Intermezzo’.

Zorg in en om het ziekenhuis

In het ziekenhuis in Nieuwegein is een
speciale schakelafdeling. Deze afdeling is
bedoeld voor mensen die in het ziekenhuis
geen verdere medisch specialistische
behandeling meer nodig hebben, maar nog
wel extra (para)medische aandacht en zorg
moeten krijgen om verder te herstellen.
Hier verplegen en verzorgen wij u tot u
weer naar huis kunt of een plekje vindt in
een woonzorgcentrum of verpleeghuis.
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Wij zijn blij met en trots op deze goede
samenwerking tussen Zorgspectrum en het
ziekenhuis in Nieuwegein.
Indicaties

Om zorg bij u thuis te kunnen krijgen of in
één van de zorglocaties van Zorgspectrum
te kunnen wonen, heeft u een zo genaamde
‘Indicatie’ nodig. Die kunt u aanvragen bij
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)* via
telefoonnummer (0900) 1838.
Voor hulp bij het huishouden vraagt u uw
indicatie aan bij het WMO-loket** van uw
eigen gemeente.

Servicebureau

Soms is het prettiger persoonlijk met
iemand te spreken over indicaties. Belt u
dan ons Servicebureau op (030) 6575045.
U kunt ook een e-mail sturen naar:
servicebureau@zorgspectrum.nl.

*

**
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Het CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg kijkt of u recht heeft op zorg via de AWBZ
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Met geld uit de AWBZ en een eigen
bijdrage, kunt u bij ons wonen.
Bij een WMO-loket kunt u terecht met uw vragen over de Wet maatschappelijke
ondersteuning. De overheid betaalt hulp in de huishouding vanuit deze wet.

De adressen van Zorgspectrum

Zorgspectrum Woonzorgcentrum
Zuilenstein
Diepenbrocklaan 1
3438 XX Nieuwegein
Tel: 030 6035344
Zorgspectrum Woonzorgcentrum
Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ Houten
Tel: 030 6350922
Zorgspectrum Woonzorgcentrum
Vreeswijk
Lekboulevard 10
3434 GL Nieuwegein
Tel: 030 6007130 			

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze zorg en dienstverlening?
Vraag dan naar onze speciale brochures. Er is infor
matie over de woonzorgcentra Hof van Batenstein,
Het Haltna Huis, Vreeswijk en Zuilenstein, en over
de verpleeghuizen De Geinsche Hof en Het Houtens
Erf. Daarnaast is er informatie over het Mobiel
Geriatrisch Team en het Servicebureau.
De brochures zijn verkrijgbaar bij het Servicebureau,
of u kunt ze downloaden van onze website:
www.zorgspectrum.nl. Ook in alle huizen van
Zorgspectrum zijn bovenstaande brochures
beschikbaar.

Zorgspectrum Woonzorgcentrum
Hof van Batenstein
Hof van Batenstein 1
4131 HA Vianen
Tel: 0347 361200
Zorgspectrum Verpleeghuis
Het Houtens Erf
Stationserf 82
3991 KZ Houten
Tel: 030 6358686				
Zorgspectrum Verpleeghuis
De Geinsche Hof
Vuurscheschans 75
3432 TX Nieuwegein
Tel: 030 6089811

Dit is een uitgave van Zorgspectrum
Postbus 1175
3430 BD Nieuwegein
(030) 657 50 45
servicebureau@zorgspectrum.nl
www.zorgspectrum.nl

Zorgspectrum is in het
bezit van het landelijke
kwaliteitskeurmerk HKZ

www.zorgspectrum.nl

