Wonen en welzijn
Het gevoel van thuis
Tijdelijk verblijf
U kunt bij de Zorgboog ook tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld wanneer
u uit het ziekenhuis bent ontslagen, maar nog niet thuis kunt of wilt
zijn. U kunt dan terecht in een van de zestien logeerkamers in een
Zorgbooglocatie in de regio of u kiest voor het Vitassist Zorghotel in
Helmond-Suytkade. De Zorgboog is een van de partners van dit zorghotel.
Vitassist Zorghotel biedt u ook mogelijkheden voor het ontzorgen van
bijvoorbeeld mantelzorgers en vakantie met zorg. Op ieder moment
van de dag kunnen de gasten terugvallen op professionele zorg. Bij
Vitassist kunt u ontspannen, herstellen, revalideren of lekker genieten
van de luxe van een hotel met de beste zorg.

Meer informatie?

Veiligheid
Wij letten graag op u en uw eigendommen. Daarom
wordt er gezorgd voor een optimale beveiliging. Zowel
in de vorm van inbraakpreventie, brandveiligheid en
instructie van het personeel. Zodat u in alle rust kunt
wonen zonder zorgen.

de Zorgboog
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan
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
als huisartsen en ziekenhuizen. U vindt ons in een woonzorgcentrum bij in de buurt, in
onze thuiszorgwinkel in Helmond of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste
zorg. Dagelijks zetten zo’n 2400 medewerkers en 1000 vrijwilligers zich daarvoor in.
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All-inclusive of liever een losse dienst?
U kunt gebruik maken van onze service
pakketten voor wonen, eten & drinken,
ontspanning en diensten.

Kijk dan op onze website www.zorgboog.nl of bel met onze medewerkers van de
Zorgcentrale, telefoonnummer 0900 - 899 86 36 (€ 0,01 p/m).

Wonen en welzijn

Het voelt nergens zo vertrouwd als in je eigen huis, je thuis. Het is een
vertrouwde plek vol herinneringen, waar je dierbare spullen staan, waar
je je veilig en op je gemak voelt. Het is dus niet vreemd dat senioren
graag zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. En
als het minder gaat, is het belangrijk dat er woonoplossingen zijn die
voldoen aan hun zorgbehoefte. Tussen ‘blijven wonen waar je woont’ en
‘verhuizen naar een woonzorglocatie’, bestaan veel mogelijkheden. De
Zorgboog biedt diverse woonvormen variërend van zelfstandig wonen,
naar beschut wonen voor mensen zonder een zorgvraag tot kleinschalig
wonen voor dementerenden.

Wonen zoals thuis
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. Zelfstandig thuis
wonen betekent niet per definitie dat u blijft wonen in
het huis waar u bij wijze van spreken al veertig jaar heeft
gewoond. Langer thuis wonen kan ook door te verhuizen
naar een appartement of studio van de Zorgboog. Thuis
is dan in een van onze woonzorglocaties. We noemen dit
zorgeloos wonen.
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Elkaar ontmoeten in een Gasterij

Gevoel van veiligheid
Zorgeloos wonen is er voor iedere senior die het een
veilig idee vindt om te wonen met een vangnet in de
nabijheid. De Zorgboog kan meer controle bieden,
zowel op sociaal vlak als door de inzet van domotica. De
voorzieningen die in onze zorgcomplexen aanwezig zijn,
dragen bij aan een gevoel van veiligheid en comfort.
Onze woonzorglocaties zijn speciaal ontwikkeld voor
ouderen en wij weten als geen ander tegen welke
knelpunten zij en zorgverleners in reguliere woningen
aanlopen.

Levensbestendig wonen
Als huurder kunt u gebruik maken van diverse faciliteiten
zoals een servicepakket waar personenalarmering,
ontspanningsactiviteiten, maaltijdzorg, schoonmaak en
andere diensten deel van uit kunnen maken. In onze
woonlocatie is het eenvoudig om anderen te ontmoeten,
een hapje te eten in een van de Gasterijen of deel te
nemen aan activiteiten die worden georganiseerd.
Bovendien is een deskundig team aanwezig in geval u
een zorgvraag heeft. Passende zorg kan snel worden
geregeld.

Als gast van de Zorgboog, merkt u dat de Zorgboog gastvrijheid
hoog in het vaandel heeft staan. Een voorbeeld hiervan zijn
de Gasterijen: een gezellige plek waar bewoners, gasten en
medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. De grote woonzorglocaties
zoals de Pannehoeve in Helmond, de Nieuwenhof in Deurne of
Ruijschenbergh in Gemert hebben allemaal een Gasterij waarin wij
u graag verwelkomen voor een hapje, een drankje of een gezellige
avond. Elke dag kunnen bezoekers terecht voor een lekkere
maaltijd en er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd.
Ook voor verenigingen en buurtbewoners staan de deuren open.

Scheiden wonen en zorg
De veranderingen in de ouderenzorg
richten zich op het scheiden van wonen
en zorg. Ouderen met weinig behoefte
aan professionele zorg komen niet meer
in aanmerking voor een plaats in het
verzorgingshuis. Om te beoordelen of
iemand terecht kan in het verzorgingshuis,
wordt gewerkt met een zogeheten
Zorgzwaartepakket (ZZP). Mensen met een
ZZP 1, 2 of 3 indicatie blijven thuis wonen.
Als ze zorg nodig hebben, kunnen zij deze
thuis ontvangen.
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