Elsendorp

Handel

wij werken
binnen de lijnen,
maar buiten
de perken

Tijdelijk verblijf
Voor geriatrische revalidatiezorg kunt u terecht
op afdeling de Regenboog in het Elkerliek
ziekenhuis en in het Vitassist Zorghotel in
Helmond-Suytkade. In het Vitassist Zorghotel
kunt u ook op uw gemak herstellen wanneer u
bijvoorbeeld uit het ziekenhuis bent ontslagen,
maar nog niet thuis kunt of wilt zijn. Ook voor
een onbezorgde vakantie met zorg op maat bent
u in dit viersterrenhotel aan het juiste adres.

In cijfers

Gemert

Ondernemend en
resultaatgericht
Expertise, deskundigheid en innovatiebereidheid, daar staat de Zorgboog om
bekend. We experimenteren met nieuwe
zorgvormen, het gebruik van domotica
en andere (digitale) hulpmiddelen.

De Rips
Mariahout

De Mortel

Beek en Donk

Lieshout
Aarle-Rixtel

Onze diensten
-

Woensel-Noord
(Eindhoven)

prenatale zorg / zwangerschapsbegeleiding
kraamzorg
jeugdgezondheidszorg
persoonlijke verzorging
(specialistische) verpleging thuis
acute zorg thuis 24 uur per dag
thuiszorgwinkel / uitleen
dagbehandeling (somatiek en psychogeriatrie)
geriatrische revalidatiezorg
kort verblijf / logeerfunctie
wonen met zorg dichtbij
wonen met zorg
woonverpleging (intensieve zorg)
jong dementerenden
kleinschalig wonen psychogeriatrie
behandeling en begeleiding
crisisinterventie
palliatieve zorg (hospice de Populier)
cursussen en diensten
eetpunten / gasterijen
ledenorganisatie Zorgboogextra
eerstelijns behandelcentrum Zorgboog in Balans
onderneming in thuiszorg Zorgzuster BV

Stiphout

Bakel

Milheeze

Helmond

Nuenen

Deurne
Mierlo

Vlierden

Ommel

Geldrop

Liessel
Lierop

Asten

Someren

Heusden

Helenaveen

Neerkant

Voor alle generaties

Ons werkgebied
Wij werken aan een samenhangend
aanbod van woon-, welzijns- en
zorgdiensten op lokaal niveau. Hierbij
streven we naar spreiding over het
werkgebied. De Zorgboog verleent
haar diensten in de zorgkantoorregio
Zuidoost-Brabant en heeft daarbinnen de
regio Helmond als werkgebied. Naast de
gemeente Helmond bestaat het gebied
uit nog zeven andere gemeenten, te
weten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne,
Someren, Asten, Geldrop-Mierlo en
Nuenen.

wonen, welzijn en zorg
in de regio Zuidoost-Brabant
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Dagelijks zetten zo’n 2.400 medewerkers en
ongeveer 1.000 vrijwilligers zich in voor de
zorg en dienstverlening aan onze cliënten en
bewoners. Jaarlijks ondersteunen wij:
• ruim 2.000 cliënten in de thuissituatie
• ruim 1.100 cliënten met zorg en verblijf
• bijna 10.000 0 tot 4 jarigen en hun
gezinnen met jeugdgezondheidszorg
(o.a. bijna 35.000 consulten op het 		
consultatiebureau)
• ruim 1.800 cliënten met kraamzorg

Welkom bij de Zorgboog

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Ongeacht uw leeftijd, kunt u bij ons terecht
voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant. Daarbij
werken we intensief samen met andere zorgverleners zoals huisartsen en ziekenhuizen. U vindt ons
in een woonlocatie bij u in de buurt, in onze thuiszorgwinkel in Helmond of we komen bij u aan huis.
Zo krijgt u altijd de best passende zorg.

wij werken met ons
hoofd om de harten
van anderen te winnen
Betrokken en professioneel
Goed opgeleide, professionele en betrokken
medewerkers en vrijwilligers, ambassadeurs van de
Zorgboog, vormen het hart van onze organisatie.

wij zien
wij-landen
in plaats van
eilanden

Collegiaal en samen
Goede samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders,
jeugdzorg, gemeenten, woningbouwverenigingen,
welzijnswerk en vrijwilligers, waarbij de juiste kennis,
betrokkenheid en ervaring samenkomen, vormt de basis
van een goed zorgaanbod.

Intensieve zorg
Cliënten die intensieve zorg nodig hebben,
kunnen terecht in een van onze locaties.
Onze medewerkers hebben ruime kennis
en ervaring op het gebied van complexe
(ouderen)zorg. Deze zorg bieden zij in nauwe
samenwerking met familie en naasten; de
mantelzorgers. Voor ouderen met dementie
is het kleinschalig wonen beschikbaar. Hier
wordt net als in een gewoon huishouden
gekookt, samen gegeten en de was gedaan.
De huiselijke sfeer is het succes van het
kleinschalig wonen. Familie en betrokkenen
spelen hierbij een belangrijke rol. In de
locatie Mariëngaarde in Aarle-Rixtel zijn
twee groepswoningen beschikbaar voor jong
dementerenden. Palliatieve zorg kan thuis
worden verleend of in de prachtige bosrijke
omgeving van hospice de Populier in Bakel.

Zelfstandig thuis wonen
Gevarieerd aanbod
U kunt bij ons terecht voor een gevarieerd aanbod
zoals de zorg voor zwangere en bevallen vrouwen en
hun gezin, preventieve jeugdgezondheidszorg, thuis
zorg/wijkverpleging, diverse vormen van advies en
behandeling en verschillende woonvormen met
een aanbod voor zorg, behandeling en begeleiding.
Dagelijks hebben duizenden inwoners uit de regio
contact met een van de medewerkers van de
Zorgboog.

Samen groot worden
Zwangere vrouwen en ouders van jonge kinderen
ondersteunen we graag met zorg, advies en
informatie tijdens de zwangerschap en in de eerste
vier levensjaren van een kind. Pasgeborenen
geven we de best denkbare kraamzorg thuis
of in Ons Geboortehuis in Helmond. Kinderen
van nul tot vier jaar zien we regelmatig op het
consultatiebureau. Ouders met vragen over de
opvoeding kunnen hier terecht of komen naar
de inloopochtenden, themabijeenkomsten en
cursussen die worden georganiseerd.

Wij begrijpen dat u zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel in
uw eigen appartement of woning wil blijven wonen. En als het wat
minder gemakkelijk gaat, betekent het niet direct dat u uw woning
moet verlaten. De Zorgboog biedt u dan verschillende mogelijkheden
voor zorg en ondersteuning thuis. De wijkzorg en wijkverpleging
van de Zorgboog omvat vele vormen van zorg en onze deskundige
medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.
Ook met diverse domotica oplossingen zoals beeldschermzorg en
personenalarmering kunt u langer zelfstandig en vooral ook veilig
thuis blijven wonen. Met een lidmaatschap van onze ledenorganisatie
Zorgboogextra kunt u direct gebruik maken van verschillende diensten
en activiteiten op het gebied van gemak, gezond leven en ontspanning.
De collega’s van Zorgboog in Balans bieden fysiotherapie, ergotherapie,
logopedie, diëtetiek en psychologie op diverse praktijklocaties of bij
u thuis.

Wonen met zorg dichtbij
Steeds meer van onze locaties zijn ingericht op levensbestendig wonen. In of rondom
deze locaties zijn huur- en koopappartementen beschikbaar, zodat u zo lang mogelijk
zelfstandig kunt blijven wonen en toch zorg dichtbij hebt als dat nodig is. Het is
eenvoudig om anderen te ontmoeten, een hapje te eten in een van de Gasterijen
of deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd. Diverse externe clubs
ontmoeten elkaar in een van onze locaties zoals biljartclub, zangkoor of dialectmiddag.

Vertrouwen en respect
Als gastvrije organisatie vinden wij het fijn vinden om u
te ontmoeten en u goed en deskundig bij te staan. Als
het kan in de buurt van of in uw eigen leefomgeving.
Bij de uitvoering van onze activiteiten respecteren we
uw eigenheid en gaan wij continu uit van cliëntgericht
maatwerk.

De Zorgboog | voor alle generaties

wij doen onze
schoenen uit om in
die van een ander
te kunnen staan

www.zorgboog.nl

