De Waalboog – Thuiszorg
Persoonlijk en ﬂexibel

Persoonlijke verzorging
Hebt u moeite met de dagelijkse verzorging, zoals opstaan, wassen en
douchen, aan- en uitkleden, dan kunnen onze gediplomeerde en ervaren
zorgverleners u helpen. Ook zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot de mogelijkheden, zoals uiterlijke verzorging of
hulp bij het eten.

Verpleging
Verpleegkundige hulp wordt geboden door verpleegkundigen. U kunt, tijdelijk
(bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) of voor langere tijd, gebruik maken
van deze zorg. De verpleegkundigen voeren verpleegtechnische handelingen
uit zoals: wondverzorging, bloedsuikercontrole en medicatietoediening.
Daarnaast kunnen zij u adviseren over het gebruik van hulpmiddelen die het
thuis wonen vergemakkelijken.

Begeleiding

De Waalboog – Thuiszorg
Zelf de regie houden; keuzes maken die het beste passen bij het leven dat u
wilt leiden, dat is belangrijk. Maar wat als u beperkt wordt in het regisseren
van uw leven door ziekte, lichamelijke beperking of ouderdom? U zult dan
een beroep kunnen doen op familie, vrienden en/of buren. Als die hulp
niet meer voldoende is om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan helpt
De Waalboog u graag.

Hebt u hulp nodig om zelfstandig uw dagelijks leven te organiseren?
Een begeleider van De Waalboog helpt u structuur aan te brengen in uw
dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u ondersteuning krijgen om uw zelfredzaamheid te bevorderen door het aanleren van praktische vaardigheden.
U kunt in een persoonlijk gesprek met de begeleider aangeven wat
uw wensen en behoeften zijn.
U kunt rekenen op vertrouwde gezichten. De zorgverleners zijn op de hoogte
van uw situatie en weten welke zorg u nodig heeft. De afspraken rondom uw
zorg worden samen met u op papier gezet in uw persoonlijk zorgdossier.

Persoonlijk en ﬂexibel

Andere mogelijkheden

In een persoonlijk gesprek met u en uw familie/mantelzorgers bieden wij
professionele verzorging, verpleging en begeleiding op maat bij u thuis.
Uitgangspunt van onze zorgverleners is dat u de regie over uw leven bepaalt
zoals u dat wenst. De zorg wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen,
behoeften en mogelijkheden.

De Waalboog biedt naast thuiszorg ook andere diensten. De zorgbemiddelaars van De Waalboog kunnen u voorlichten en adviseren.
Binnen De Waalboog werken paramedische behandelaars, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Met een
verwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van de eerstelijns
paramedische behandelaars van De Waalboog.

Hoe regel ik thuiszorg?
U kunt thuiszorg aanvragen bij de zorgbemiddeling van De Waalboog.
De Waalboog – thuiszorg kent geen wachtlijst, waardoor de aangevraagde hulp zo spoedig mogelijk geleverd kan worden. In een
persoonlijk gesprek wordt uw zorgvraag in kaart gebracht en worden
afspraken met u vastgelegd.

Indicatie
Om voor thuiszorg in aanmerking te komen, hebt u een indicatie
nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een
onafhankelijke organisatie die bepaalt hoeveel zorg u nodig heeft
en voor welke zorg u in aanmerking komt. De zorgbemiddeling van
De Waalboog kan u helpen bij de aanvraag van de indicatie.

Zorgbemiddeling De Waalboog
Telefoon: 024 - 382 64 83
E-mail: zorgbemiddeling@waalboog.nl

Hebt u vragen
Hebt u naar aanleiding van deze folder vragen en/of wilt u weten wat
De Waalboog verder voor u kan betekenen? Bespreek uw wensen met
een van onze zorgbemiddelaars. Zij helpen u graag.

De Waalboog biedt u:
• Persoonlijke verzorging, verpleging, en begeleiding bij u thuis
• Zorg afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften
• Advies en ondersteuning over zorg, welzijn en wonen

www.waalboog.nl
Stichting De Waalboog omvat Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum, woonzorgcentra
Nijevelt, De Honinghoeve, St. Jozefklooster, H. Hartklooster en dagbehandeling Villa Villandry. Vanuit deze
locaties biedt De Waalboog zowel intramuraal als extramuraal hoogwaardige en belevingsgerichte zorg aan.

