Woonverpleging
Wonen met intensieve zorg

Wilt u meer informatie?
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).
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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.

Wonen met zorg
en behandeling

Door ziekte, ouderdom of een handicap kan er een moment in uw
leven komen dat u afhankelijk wordt van anderen. Als u intensieve
zorg en behandeling nodig hebt bij uw lichamelijke problemen of
geestelijke achteruitgang, lukt het u vaak niet meer om zelfstandig
thuis te blijven wonen. U bent dan van harte welkom in een van de
woonlocaties van de Zorgboog. Hier is alle hulp en ondersteuning
aanwezig, 24 uur per dag. Onze medewerkers hebben ruime kennis
en ervaring op het gebied van (complexe) ouderenzorg. Deze zorg
bieden zij in nauwe samenwerking met familie en naasten; de
mantelzorgers.

In de buurt
Op twintig verschillende locaties in de Peelregio bieden wij diverse vormen van wonen
met (intensieve) zorg en behandeling. Uiteraard met allerlei extra voorzieningen,
maar zeker ook met alledaagse dingen zoals ontbijt, samenzijn en actief leven. In
onze woonlocaties 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.
Verder is alles aanwezig wat u nodig heeft. Van aangepaste woonruimten, deskundige
begeleiding, ondersteuning en specialistische verzorging en verpleging tot ontspanning
en mooie momenten. Onze woonzorglocaties hebben een centrale functie in de buurt.
Omwonenden kunnen vaak deelnemen aan de diverse activiteiten en zijn welkom in
de Gasterijen.
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Deskundig en betrokken
Onze medewerkers zijn deskundig, professioneel en
ook bijzonder gemotiveerd. Zij hebben ruime kennis
en ervaring op het gebied van complexe (ouderen)
zorg. Deze zorg bieden zij in nauwe samenwerking
met vrijwilligers en met uw familie en naasten, de
mantelzorgers. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen
een belangrijke rol binnen onze locaties. Zij horen bij
een huiselijke omgeving en hun bijdrage en inbreng
is meer dan welkom.

Behandeling en begeleiding
Bij de Zorgboog maakt behandeling en begeleiding onmiskenbaar onderdeel uit van
de intensieve zorg. Bij ons kunt u een beroep doen op verschillende behandelaren. Zo
kunt u behandeld of begeleid worden door een specialist ouderengeneeskunde, een
psycholoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist of een
geestelijk verzorger. Behandeling kan bestaan uit onderzoek en therapie en is onder
meer gericht op het herstel. Ook wordt gewerkt aan het voorkomen van verergering van
een aandoening of beperking. Bij complexe problemen werken behandelaren samen
met elkaar en met onze zorgmedewerkers. Samen wordt gekeken naar een passend
behandelplan. Uiteraard altijd in overleg met u en uw familie.
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Eigen regie
Wij streven er naar uw verblijf bij de Zorgboog zo prettig mogelijk
te maken. Wij bieden een veilig, warm en belevingsgerichte
leefomgeving. Binnen de zorg en ondersteuning gaat onze
aandacht vooral uit naar uw mogelijkheden in plaats van uw
beperkingen. Onze medewerkers stimuleren uw zelfstandigheid,
zodat u zo lang mogelijk uw eigen regie kunt behouden. En uw
leven zo lang mogelijk kunt inrichten op de manier die u kiest.

Een eigen appartement
In onze locaties woont u in een appartement of woning voorzien van alle gemakken.
Deze woningen worden standaard door ons ingericht, maar kunt u verder naar eigen
smaak inrichten. Zodat u zich altijd thuis voelt, waar en wanneer u dat maar wenst.
Iedere woning heeft een eigen voordeurbel en als zorgmedewerkers zijn wij bij u
te gast. In de appartementen en woningen leveren wij zowel zorg als behandeling,
oftewel verpleeghuiszorg. Er is 24-uurs zorg aanwezig, maar u bepaalt zelf wanneer
de zorg wordt geleverd.

Kleinschalig wonen
Als u een vorm van dementie heeft, dan kunt u
bij de Zorgboog kiezen voor kleinschalig wonen.
Dit betekent wonen, zoveel mogelijk zoals u
dat thuis gewend bent. Samen met de andere
bewoners een huishouden draaiende houden,
samen koken, eten en de boel opruimen. De
kleinschalige woning is een herkenbare en
veilige plek met ruimte voor uw privacy en
eigen inbreng. U heeft een eigen kamer die u
naar smaak en met uw meubels kunt inrichten.
En met ongeveer zes bewoners deelt u een
gemeenschappelijke woonkamer en keuken.
Wij bieden u constante zorg, begeleiding en
ondersteuning van een vast team medewerkers.
Kleinschalig wonen is mogelijk op verschillende
locaties in de regio.

Groepswonen
Bij de Zorgboog kunt u ook wonen op een grotere woonafdeling, die is opgesplitst
in kleine groepen. In een dergelijke groepswoning vormen tien ouderen met elkaar
een huishouden. Er is per woning een gezamenlijke keuken en een huiskamer. U
heeft daarnaast een eigen zit/slaapkamer en een eigen sanitaire voorziening. De
dagactiviteiten in de groepswoning sluiten aan bij het leven van alledag. En omdat
de afdeling over een vast team van medewerkers beschikt, ziet u veelal dezelfde
gezichten.
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Zorghotel
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 bij dit viersterrenhotel aan het juiste adres.
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Jonge mensen met dementie
Speciaal voor jonge mensen met dementie heeft de Zorgboog in de
locatie Mariëngaarde in Aarle-Rixtel twee kleinschalige woningen
gerealiseerd. De woning biedt plaats aan zeven cliënten die al op
vroege leeftijd lijden aan dementie en niet meer thuis kunnen
wonen. Een gemotiveerd en deskundig team staat klaar om u zorg
en begeleiding te bieden. Huiselijkheid, vriendelijkheid, werkelijke
aandacht zijn belangrijke thema’s. Bij ons staat uw leeftijd, vitaliteit
en beleving centraal, niet uw ziekte.

Tijdelijk verblijf
Bij diverse locaties van de Zorgboog kunt u logeren of kort verblijven.
Een handige oplossing, voor als u uit het ziekenhuis wordt ontslagen,
maar thuis wonen nog niet mogelijk is. Doordat u tijdelijk minder
mobiel bent bijvoorbeeld. En als de situatie thuis rond de zorg
plotseling vastloopt, kunt u bij ons ook terecht voor crisisopvang.
Samen met u zoeken we vervolgens naar een oplossing.

Revalidatiezorg
Revalideren na bijvoorbeeld een beroerte, knie- of heupoperatie. De
geriatrische revalidatiezorg van de Zorgboog richt zich op mensen
die door een ongeval of ziekte lichamelijke beperkingen hebben
gekregen en graag zo goed mogelijk willen herstellen. Samen met
u werken we continu aan het zo volledig mogelijk opheffen van
(de gevolgen van) uw beperking. Zodat u daarna weer zelfstandig
verder kunt en weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving. Voor
geriatrische revalidatiezorg kunt u terecht op onder meer afdeling
de Regenboog in het Elkerliek ziekenhuis en het Vitassist Zorghotel
in Helmond.
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Palliatieve zorg
De Zorgboog biedt zorg in de laatste levensfase, oftewel palliatieve zorg. Wij doen
er alles aan om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun ziekte en
sterven. Als dat nodig is, dag en nacht. Hospice de Populier in Bakel bevindt zich in
een parkachtige bosrijke omgeving. In de Populier wordt u 24 uur per dag omringd
met de beste palliatieve zorg. Onze professionals krijgen hierbij ondersteuning van
gedreven vrijwilligers. En u heeft uw familieleden en vrienden altijd dicht bij u als
u dat wenst. Ook ’s nachts. Een fijn gevoel.

Indicatie
U bent verzekerd voor wonen met intensieve zorg en behandeling via de Wet
langdurige zorg. Wel geldt een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Ook heeft u een
indicatie voor zorg nodig. U kunt deze aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling
Zorg. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg en in
welke vorm. Het gaat er daarbij om dat u niet te veel of te weinig zorg krijgt, maar
precies de zorg die bij uw handicap of beperking past. Op het moment dat u een
indicatie heeft, maken we samen afspraken over urgentiebepaling, wachttijd en
eventueel overbruggingszorg.
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