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Welkom bij 
Zorggroep Ter Weel

Er kan een moment in uw leven komen 

waarop u te maken krijgt met de vraag naar 

intensievere zorg. Dit kan voor uzelf zijn, 

voor uw partner, voor een van uw ouders of 

een familielid. Fysieke of mentale problemen 

kunnen het niet meer mogelijk maken nog 

zelfstandig een huishouden te hebben. Op dat 

moment zoekt u een nieuwe leefomgeving met 

de juiste zorg en een prettige woonsfeer. 

Zorggroep Ter Weel kan u op dat moment een 

nieuwe leefomgeving bieden en daarbij de zorg 

en sfeer die bij u past. Zorggroep Ter Weel is 

een Zuid-Bevelandse zorgorganisatie die zorg 

biedt aan ouderen. 

De naam ‘Ter Weel’ is herkenbaar en vertrouwd. 

De eerste vestiging opende haar deuren in Goes-

Zuid. Sindsdien is de zorggroep uitgebouwd. 

Onder de paraplu van Zorggroep Ter Weel vallen 

nu diverse woonzorgcentra in de regio’s Goes 

en Reimerswaal. Alle vestigingen hebben een 

herkenbare naam met een zorgaanbod op maat. 

Op alle locaties geldt dat het welbevinden van de 

cliënt het hoogste doel is. In deze brochure stellen 

wij kort onze locaties in Reimerswaal aan u voor. 

Uw verzorging, onze zorg
Zorggroep Ter Weel is een ondernemende organisatie die gericht is op het 

ondersteunen van uw zelfredzaamheid, waardoor u zo lang mogelijk 

zelfstandig kunt blijven. Zorggroep Ter Weel biedt verpleeghuiszorg met 

en zonder behandeling. Wat dit inhoudt, wordt in deze brochure uitgelegd. 

Wonen in zorgcentra van Zorggroep Ter Weel betekent wonen in een 

prettige en comfortabele omgeving. Ook ouderen uit de directe omgeving 

kunnen gebruik maken van de zorg en diensten van Zorggroep Ter Weel.
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Welbevinden en kwaliteit van leven staan 

bij ons hoog in het vaandel. Welbevinden 

wordt onder andere bepaald door een goede 

daginvulling. Zorggroep Ter Weel biedt  

hiervoor een groot aantal mogelijkheden.  

De daginvulling wordt in overleg met de cliënt 

afgestemd, waarbij rekening gehouden wordt 

met persoonlijke interesses, hobby’s, het 

sociale leven en contact met de samenleving. 

Graag willen we ook voorzien in individuele 

wensen of behoeften. Voor cliënten die graag 

eens als vanouds naast hun partner of andere 

geliefde slapen, zijn er duobedden beschikbaar. 

Verder hebben we voor PG-cliënten stimuleren-

de middelen tot onze beschikking, zoals robot-

poezen of -honden. Ook zetten we de CRDL 

(Cradle) in, dat is een moderne muziekdoos die 

reageert op aanraking. 

Verder zet Zorggroep Ter Weel zich in om ‘groene’ 

activiteiten te organiseren. Dit doen we met het 

programma Grijs, Groen en Gelukkig. Zo laten we 

cliënten (maar ook mantelzorgers, vrijwilligers en 

professionals) de positieve effecten van natuur 

ervaren. Want groen draagt bij aan de gezondheid 

en het welzijn van cliënten. Een groene omgeving 

vermindert stress, verbetert de concentratie en 

nodigt uit tot bewegen. Grijs, Groen en Gelukkig is 

een programma van IVN Natuureducatie. 

We organiseren uiteenlopende activiteiten, gericht 

op interesses, vaardigheden of soms geslacht. 

Er zijn bijvoorbeeld groepsactiviteiten zoals een 

bingo en beweegactiviteiten, maar ook creatieve of 

culinaire middagen. Verder zijn er ook activiteiten 

gericht op het aanleren van digitale vaardigheden. 

Daarnaast worden uitstapjes georganiseerd, soms 

samen met andere dagbestedingbezoekers om 

sociale contacten te bevorderen.

VERHUIZEN NAAR 
EEN VERPLEEGHUIS, 
HOE GAAT DAT?

Cliënten die verhuizen naar één van de 

verpleeghuizen van Zorggroep Ter Weel, 

hebben een geldig indicatiebesluit van 

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

nodig. Afhankelijk van uw indicatie is 

dit op een afdeling somatiek (fysieke 

beperkingen) of psychogeriatrie (mentale 

beperkingen, dementie). Als uw aanvraag 

is ingediend, neemt onze maatschappelijk 

werker contact op met u of uw familie. 

Hij/zij begeleidt u verder bij de verhuizing 

en geeft informatie over de gang van 

zaken in het woonzorgcentrum, financiële 

regelingen, datum van opname, enzovoort. 

U kunt met hem/haar ook een rondleiding 

door het woonzorgcentrum afspreken.

U kunt contact opnemen met ons 

Maatschappelijk Werk via:

0113 – 65 40 00
maatschappelijkwerk@terweel.nl

Uw welbevinden 
en onze activiteiten
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‘Hier kunnen we zorg
op maat bieden in een 
moderne woonomgeving’

Nicolette Muskee, locatiemanager van de locaties 
Ter Weel Krabbendijke en De Batsen Toren
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Ter Weel Krabbendijke is de grootste locatie 

van Zorggroep Ter Weel in de gemeente 

Reimerswaal. De locatie ligt midden in het dorp 

Krabbendijke met het gezellige dorpscentrum 

op loopafstand. Ter Weel Krabbendijke bestaat 

uit een verpleegafdeling met behandeling (De 

Hoge Hoeve), een logeerafdeling (De Oosthof) 

en een afdeling voor wachtlijstopname 

(De Westhof). Ook zijn er mogelijkheden 

voor zelfstadig wonen in het naastgelegen 

appartementencomplex De Spindel met zorg 

van Zorggroep Ter Weel. 

Ter Weel Krabbendijke is voorzien van tal 

van extra ruimtes om ontmoetingen te 

bevorderen. Zo is er een restaurant en een grote 

evenementenzaal die voor allerlei doeleinden 

gebruikt kan worden. Er is een compleet 

uitgeruste fitness met moderne apparatuur. 

Hier kunnen ouderen onder begeleiding van een 

geschoolde fitnessinstructeur bewegen en actief 

blijven. Ouderen uit de omgeving kunnen een 

fitnessabonnement afsluiten. Het winkeltje en de 

bibliotheek, waar de Bibliotheek Oosterschelde 

boeken uitleent, is voor iedereen toegankelijk. 

Ter Weel Krabbendijke Voor cliënten van Zorggroep Ter Weel zijn er 

vanzelfsprekend faciliteiten als een kapsalon, 

een linnendienst en andere huishoudelijke 

services. In principe kan iedereen die in  

Ter Weel Krabbendijke of De Spindel woont, 

bij de polikliniek van onze fysiotherapeut, 

ergotherapeut en logopedist terecht. 

Voor inwoners van Krabbendijke is er veel 

mogelijk in Ter Weel Krabbendijke. Het is mogelijk 

om ’s middags een warme maaltijd te gebruiken 

in het restaurant en er worden ook maaltijden 

thuisbezorgd door Maaltijd Thuis!. Verder is de 

indicatieloze dagbesteding vrij toegankelijk voor 

alle senioren uit de omgeving, waardoor de 

vitaliteit van ouderen langer op peil blijft. 

LEES MEER

Indicatieloze dagbesteding  pag. 34

Maaltijd Thuis!  pag. 33

Bibliotheek  pag. 35

Polikliniek  pag. 32

Seniorenfitness  pag. 34
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Wachtlijstopname De Westhof

Voordat een cliënt wordt opgenomen op een 

verpleegafdeling waar de voorkeur naar uitgaat, 

is er vaak een wachtlijst. Op de speciale afdeling 

voor wachtlijstopname, De Westhof, kan een 

cliënt al bij Ter Weel verblijven in afwachting 

van een plaats waar de voorkeur naar uitgaat. 

De Westhof is een afdeling voor overbruggende 

zorg. Het verblijf op deze afdeling is namelijk 

een overbrugging tussen thuiswonen en een 

definitieve plaatsing in een verpleeghuis.  

In gevallen wanneer opname echt noodzakelijk 

is, kan het zonder wachtlijstopname voorkomen 

dat de cliënt moet verhuizen naar een plek  

waar niet de voorkeur naar uitgaat. Dat kan  

aan de andere kant van de provincie zijn.  

Op De Westhof worden cliënten opgenomen 

vanuit thuis of het ziekenhuis.

De Hoge Hoeve

De Hoge Hoeve is een afdeling voor verpleging 

met behandeling. Er verblijven somatische en 

psychogeriatrische cliënten, die in kleinschalige 

zorggroepen wonen. De groepen bestaan 

uit zes tot acht cliënten, ieder met een eigen 

kamer en één centrale woonkamer. De groepen 

bevinden zich allen op de begane grond. Door 

de royale ramen in het pand is het contact met 

buiten optimaal en hebben de cliënten uitzicht 

op de binnentuin. 

Logeerafdeling De Oosthof

Op de etage boven De Westhof bevindt zich 

De Oosthof met acht plaatsen. Dit wordt een 

logeerafdeling genoemd. De mensen die op de 

logeerafdeling verblijven, krijgen tijdelijk zorg op 

maat met als doel de terugkeer naar het eigen 

huis. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die moeten 

revalideren na een verblijf in het ziekenhuis.  

Het kan ook zijn dat zij tijdelijk zorg nodig 

hebben, omdat de mantelzorg (tijdelijk) geen 

zorg kan verlenen.

LEES MEER

Verpleeghuis met behandeling  pag. 31

Ter Weel Krabbendijke 
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De Spindel

De appartementen van Beveland Wonen, 

samen De Spindel, bieden een uitkomst 

wanneer ouderen zelfstandig willen wonen en 

(op termijn) zorg nodig hebben. Daarom kan  

het aantrekkelijk zijn om een appartement in  

De Spindel te betrekken en (op termijn) meer 

zorg af te nemen. Ook wanneer de partner in 

Ter Weel Krabbendijke woont, biedt De Spindel 

een uitkomst om dichtbij te wonen. 

De appartementen beschikken over alle 

faciliteiten van een volwaardige woning, zijn 

voorzien van alle gemakken van deze tijd en 

bevatten bovendien een oproepsysteem, zodat 

zorg op afroep mogelijk is. De bewoner huurt 

zelfstandig een woning bij Beveland Wonen 

en bepaalt in overleg met Ter Weel welke zorg 

nodig is. 

Deze thuiszorg kan bestaan uit ondersteuning 

vanuit de WMO. Denk hierbij aan alarmering  

en huishoudelijke ondersteuning. Maar ook  

zorg vanuit een WLZ-indicatie is mogelijk.  

Dat betekent dat u verpleeghuiszorg achter uw 

voordeur ontvangt. Dit bestaat bijvoorbeeld uit 

onplanbare zorg, maaltijden, schoonmaak en 

24/7 alarmering. U kunt al onze WLZ-zorg en 

-diensten samen afnemen in een Volledig Pakket 

Thuis. Verder kan de bewoner zelf bepalen aan 

welke activiteiten hij of zij eventueel deelneemt. 

Het huren van een appartement regelt u met 

Beveland Wonen. Voor meer informatie over 

Zorg Thuis in De Spindel neemt u contact op met 

ons Maatschappelijk Werk. 

  0113 – 65 40 00

   maatschappelijkwerk@terweel.nl

“Ik ben erg trots op deze locatie. In Ter Weel 

Krabbendijke kunnen we alle zorg bieden die 

de cliënten nodig hebben, zowel langdurige als 

kortdurende zorg. Als de regie bij de cliënt blijft, 

kunnen we zorg op maat bieden.”

Dinet van der Jagt, zorgcoördinator Ter Weel Krabbendijke

Voorzieningen
• Verpleging met behandeling 
 (psychogeriatrie en somatiek) 

• Tijdelijk verblijf 

• Wachtlijstopna me 

• Logeerafdeling (ELV)

• Zorg Thuis De Spindel 

• Volledig Pakket Thuis

• Restaurant 

• Evenementenzaal

•	Seniorenfitness	

• Indicatieloze dagbesteding  

• Winkeltje

• Bibliotheek 

• Receptie

• Kapsalon 

Polikliniek 
• Fysiotherapie

• Ergotherapie

• Logopedie

Ter Weel Krabbendijke 
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In het rustige dorp Rilland, zijn in woonzorg-

centrum De nieuwe Vliedberg drie nieuwe 

woningen beschikbaar voor ouderen met 

dementie (psychogeriatrie). De zorg die wordt 

geboden is verpleeghuiszorg met behandeling. 

De woningen bieden elk plaats aan zes cliënten. 

Iedere cliënt heeft een eigen slaapkamer, maar 

is overdag vooral aanwezig in de woonkamer, 

het hart van elke woning. De woonkamer  

heeft een open keuken, waar dagelijks voor  

de cliënten wordt gekookt. De cliënten worden 

betrokken bij de bereiding van de maaltijden. 

Deze kleinschalige woonvorm creëert een 

Tussen het naastgelegen seniorenwooncomplex 

Oostkilhoek en De nieuwe Vliedberg is een 

restaurant als ontmoetingsruimte ingericht, 

waar zowel de cliënten van de zorgwoningen 

als senioren uit de buurt kunnen deelnemen 

aan activiteiten. Voor senioren uit de wijk is het 

mogelijk om ’s middags een warme maaltijd 

te gebruiken in het restaurant en er wordt 

ook door Maaltijd Thuis! bezorgd. Verder is de 

indicatieloze dagbesteding vrij toegankelijk  

voor alle senioren in de omgeving, waardoor  

de vitaliteit van ouderen langer op peil blijft.

LEES MEER

Verpleeghuis met behandeling   pag. 31 

Maaltijd Thuis!   pag. 33

Indicatieloze Dagbesteding   pag. 34

huiselijke sfeer en dit heeft een positieve 

invloed op het welzijn van de cliënten. 

Het moderne woonzorgcentrum ligt aan 

de rand van het dorp en heeft vanaf de 

bovenste verdieping zicht op het Nauw van 

Bath. Veel zorg is besteed aan de inrichting 

van de woningen. Iedere woning heeft een 

eigen kleurenpalet en eigen sfeer. De drie 

woongroepen zijn op de begane grond 

gevestigd en hebben ieder een eigen ingang. 

Een mooie tuin zorgt voor een groene en 

natuurlijke omgeving.

Voorzieningen
• Verpleeghuis met behandeling  
 (psychogeriatrie) 

• Indicatieloze dagbesteding

De Batsen Toren
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‘Onze medewerkers geven goede
zorg en zijn er echt voor de cliënten. 
Ook in een kleinschalige omgeving 
is er volop aandacht voor de cliënt.’

Mart Passon, locatiemanager van de locaties Moerzicht 
en Hof Cruninghe
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Moerzicht in Yerseke is een modern woonzorg-

centrum met veel comfort, afgestemd op de 

huidige zorgvraag. Het gebouw kijkt uit op de 

Yerseke Moer, een bijzonder natuurgebied dat 

grenst aan het dorp. Het vissersdorp Yerseke 

heeft vanwege de mossel- en oestervisserij  

een eigen karakter. 

Ostrea

Op de begane grond van het gebouw wordt 

verpleeghuiszorg met behandeling geboden 

in drie groepswoningen aan cliënten met 

dementie (psychogeriatrie). Deze woningen 

vormen afdeling Ostrea. Dit gebeurt onder 

begeleiding van een vast team, dat zoveel 

mogelijk de leefstijl en voorkeuren van de 

cliënten ondersteunt. De woningen hebben 

een eigen voordeur, een eigen huiskamer met 

Mytilus

In woonzorgcentrum Moerzicht zijn op de 

eerste en tweede verdieping 37 zorgapparte-

menten ingericht. Deze etages vormen 

afdeling Mytilus, waar verpleeghuiszorg zonder 

behandeling wordt geboden. Deze zorg is erop 

gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt zo 

lang mogelijk te behouden. Daarom bieden wij 

hier niet-complexe verpleging en begeleiding.

keuken en een terras. De cliënten worden 

betrokken bij het koken, de afwas, enzovoort. 

Kleinschalig wonen zorgt voor een huiselijke, 

herkenbare omgeving. 

LEES MEER

Verpleeghuis met behandeling  pag. 31

Verpleeghuis zonder behandeling   pag. 31

Moerzicht
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Echtpaar Franke is al heel lang samen.  

‘Op 21 juni werd het 65 jaar. Het klikte ineens. 

We voelden dat het goed zat’, vertelt mevrouw 

Franke. ‘Ik heb nooit naar een andere meid 

gekeken’, vult meneer Franke aan. 

 

Op de vraag hoe ze hun verblijf in Moerzicht 

ervaren, zegt mevrouw: ‘Zo naar ons zin hier!’ 

Ze legt uit wat de aanleiding was voor de 

opname bij Zorggroep Ter Weel: ‘Toen was hij zo 

ziek,’ duidend op haar echtgenoot, ‘en moest hij 

Het Grand Café is het levendige middelpunt. 

Er worden warme middagmaaltijden geserveerd 

en activiteiten georganiseerd, onder andere door 

de indicatieloze dagbesteding. Aan deze maaltijden 

en activiteiten kunnen senioren uit Yerseke ook 

deelnemen. Er kunnen verder maaltijden thuis 

worden bezorgd door Maaltijd Thuis! Moerzicht 

beschikt over een seniorenfitness, een bibliotheek 

en een winkeltje waar zowel cliënten als ouderen 

uit de buurt gebruik van kunnen maken.

LEES MEER

Maaltijd Thuis!  pag. 33

Indicatieloze Dagbesteding  pag. 34

Bibliotheek  pag. 35

Seniorenfitness	 pag. 34

misschien ergens anders naar toe. Ik vond het 

verschrikkelijk’.  

 

Het echtpaar vertelt dat zelfs de dokter niet 

graag zag gebeuren dat het echtpaar apart zou 

gaan wonen. Toen bleek dat er bij Zorggroep 

Ter Weel in Moerzicht nog een kamer voor een 

echtpaar beschikbaar was. Dat zorgde voor 

een grote opluchting. ‘Ja, ik was gewoon blij! Je 

hebt trouw beloofd tot de dood. Samen, en niet 

apart’, benadrukt mevrouw Franke. 

Voorzieningen
• Verpleeghuis zonder behandeling
• Verpleging met behandeling 
 (psychogeriatrie en somatiek) 

• Indicatieloze dagbesteding
• Grand Café
• Kapsalon
•	Seniorenfitness
• Winkeltje
• Bibliotheek

‘Zo naar ons zin hier!’
Moerzicht
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Het moderne woonzorgcentrum Hof Cruninghe 

is gevestigd in het hart van Kruiningen.  

Hof Cruninghe is gevestigd in een pand van 

woningcorporatie Beveland Wonen. Dit pand is 

gebouwd voor zelfstandig wonende senioren, 

met op de begane grond twee kleinschalige 

groepsappartementen voor verpleeghuiszorg 

met behandeling. Deze zorg is gericht op 

cliënten met dementie (psychogeriatrie). 

Per appartement wonen zeven cliënten met 

elk een eigen kamer en een gezamenlijke 

huiskamer, waarin een groot deel van de 

dag wordt doorgebracht. Deze kleinschalige 

woonvorm creëert een herkenbare en veilige 

wereld. Het geluid van pruttelende koffie of 

de geur van een maaltijd geeft de cliënten een 

thuisgevoel. 

Hof Cruninghe Voor senioren in hetzelfde pand, maar ook uit 

de buurt biedt deze locatie een (indicatieloze) 

dagbesteding aan. Deze vindt plaats in de 

ontmoetingsruimte van het gebouw. De 

indicatieloze dagbesteding is vrij toegankelijk 

voor alle senioren uit de omgeving, waardoor 

de vitaliteit van ouderen langer op peil blijft.  

Onder deskundige leiding vinden er iedere 

week verschillende creatieve en ontspannende 

activiteiten plaats en wordt een warme maaltijd 

geserveerd. 

LEES MEER

Verpleeghuis met behandeling  pag.31

Indicatieloze dagbesteding  pag. 34

Voorzieningen
• Verpleging met behandeling 
 (psychogeriatrie en somatiek) 

• Ontmoetingsruimte
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‘Hier kun je 
 zijn wie je bent!”

Annet Kroes, locatiemanager van de locatie Maria-Oord en de 
afdeling Kolveniershof in het Gasthuis (regio Goes)
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Maria-Oord heeft al jarenlang een bijzondere 

status in Hansweert. Sinds 2010 is het 

woonzorgcentrum aangesloten bij Zorggroep 

Ter Weel. Met de vernieuwing van de jaren ’50 

wijk ‘Achter de Boomdijk’ werd het oude Maria-

Oord gesloopt. Op dezelfde locatie is nu een 

modern en comfortabel woonzorgcentrum 

gebouwd. Dit woonzorgcentrum voldoet aan 

de zorgeisen van deze tijd, compleet met 

restaurant, terras en een groene binnentuin. 

De leeftijd van de cliënten varieert in  

Maria-Oord van 50 tot 100 jaar. Dit is anders 

dan de gemiddelde leeftijd in de andere 

Grote Sluis

Het pand bestaat onder andere uit een 

hoofdgebouw met 36 zorgappartementen. 

Het gebouw heeft een moderne, maar 

sfeervolle uitstraling. Deze appartementen 

vormen de afdeling Grote Sluis. Hier wordt 

verpleeghuiszorg zonder behandeling geboden 

aan mensen met een psychisch ziektebeeld 

als dominante grondslag. Cliënten hebben 

over het algemeen een WLZ-GGZ-indicatie of 

een toegang tot Beschermd Wonen. 

Cliënten behouden hun eigen huisarts en 

krijgen indien nodig ambulante behandeling 

van een 2e-lijns GGZ-aanbieder. 

woonzorgcentra. Ook komen cliënten uit 

verschillende regio’s en met verschillende 

achtergronden en levensverhalen.  

Dat maakt het gezelschap in Maria-Oord  

divers. De cliënten hebben veelal een  

GGZ-achtergrond. Het algemene uitgangspunt 

van woonzorgcentrum Maria-Oord is vrijheid, 

gelijkwaardigheid en ruimte voor het eigen 

sociale netwerk. 

LEES MEER

Verpleeghuis met behandeling  pag. 31

Maria-Oord
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Westzoute

Naast dit hoofdgebouw staan een 

tweetal woningen met in totaal twaalf 

verpleeghuisplaatsen met behandeling voor 

cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld. 

De zorg en begeleiding wordt geboden in 

een kleinschalige woonvorm, gericht op het 

bevorderen van zelfredzaamheid of ADL, 

het psychisch en psychosociaal functioneren, 

het bieden van dagstructuur en een veilige 

woonomgeving. De groepswoningen hebben 

een centrale huiskamer en per cliënt een eigen 

kamer. Cliënten hebben over het algemeen een 

WLZ-GGZ-indicatie of een Beschermd Wonen-

beschikking. De medische behandeling is in 

handen van de Specialist Ouderengeneeskunde. 

Specialistische hulp wordt indien nodig op 

consultbasis ingezet bij één van de GGZ-

aanbieders. Er is een goede samenwerking 

met GGZ- instelling Emergis. 

LEES MEER

Verpleeghuiszonder behandeling  pag. 31
Verpleeghuis met behandeling  pag. 31

Nadat dhr. Smit in zijn leven op verschillende 

plekken heeft gewoond, vindt dat hij nu op een 

goeie plek verblijft. ‘Ik heb hier in elk geval een 

dak boven mijn hoofd. En toen ik door Almere 

zwierf was dat absoluut niet zo. Toen sliep ik 

onder een brug’, vertelt hij.

Dhr. Smit legt uit dat hij af en toe nog de drang 

voelt om verre wandelingen te maken. Het 

is niet zozeer een gebrek aan vrijheid. ‘Ik kan 

ook hier doen en laten wat ik wil’, vertelt hij 

over de locatie Maria-Oord. Maar soms is de 

drang even te sterk. ‘En af en toe loopt dat uit 

de hand want dan loop ik ’s nachts even naar 

Antwerpen toe’, glimlacht hij.

De arts van dhr. Smit, de specialist ouderen-

geneeskunde, legt uit wat het uitgangspunt is 

bij de zorg in Maria-Oord: ‘Hoe regel ik het zo, 

dat het voor de cliënt nog zo leefbaar mogelijk 

is?’ Daarbij is ook de leefomgeving van groot 

belang. ‘Er is toch wel een grote betrokkenheid 

in het Zeeuwse’, vertelt zij.

‘Ik kan hier doen en laten wat ik wil’

Voorzieningen
• Verpleeghuis met behandeling,  
 met GGZ-WLZ-indicatie
• Verpleeghuis zonder behandeling, 
 met GGZ-WLZ-indicatie
• Restaurant / ontmoetingsruimte

Maria-Oord
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Verpleeghuis 
zonder behandeling

Het verpleeghuis zonder behandeling is erop 

gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt zo 

lang mogelijk te behouden. Zelfredzaamheid 

is immers erg belangrijk voor mensen die nog 

(veel) dingen zelf kunnen doen.  

‘Zonder behandeling’ wil zeggen dat de 

specialist oudergeneeskunde – die verbonden 

is aan Zorggroep Ter Weel – niet degene is die 

behandelingen voorschrijft. Dat doen de eigen 

huisarts en de eigen specialistische artsen nog. 

Wat de voorwaarden zijn om deze zorg te 

kunnen verlenen, kunt u op onze website 

www.terweel.nl vinden.

Lees meer in deze brochure over 

verpleeghuiszorg zonder behandeling en met 

GGZ-WLZ-indicatie bij de locatie Maria-Oord.

Verpleeghuis 
met behandeling

Wanneer een cliënt verpleging met 

behandeling ontvangt, woont hij of zij op de 

psychogeriatrische (PG) afdeling of op de 

somatische afdeling. In Maria-Oord wordt 

verpleging met behandeling gegeven op de 

afdeling De Westzoute bij een WLZ-GGZ-

indicatie. Op de PG-afdeling wonen mensen 

met dementie (psychogeriatrie). Op de 

somatische afdeling krijgen mensen vooral  

de zwaardere lichamelijke zorg.

Lees meer in deze brochure over 

verpleeghuiszorg met behandeling en met GGZ-

WLZ-indicatie bij de locatie Maria-Oord.

De bewoording ‘met behandeling’ wil zeggen 

dat de specialist oudergeneeskunde – die 

verbonden is aan Zorggroep Ter Weel – degene 

is waarmee als eerste de behandelingen worden 

voorgeschreven. Dat is niet meer de huisarts. 

Indien nodig kunnen specialisten van buiten 

Zorggroep Ter Weel ook ingeschakeld worden. 

Wat de voorwaarden zijn om aan u deze zorg 

te kunnen verlenen, kunt u op onze website 

www.terweel.nl vinden.
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Polikliniek

Fysiotherapie 

Neemt de kracht in uw benen af, heeft u pijn 

bij het lopen of is er revalidatie nodig na een 

ongeval of operatie? Dan kunnen uw klachten 

door fysiotherapie verminderen of zelfs 

verdwijnen. Er is in Reimerswaal een polikliniek 

aanwezig in Ter Weel Krabbendijke. Op onze 

andere locaties komt de fysiotherapeut naar u 

toe. Fysiotherapie is beschikbaar voor cliënten 

van Zorggroep Ter Weel, maar ook voor 

zelfstandig wonende senioren. 

Ergotherapie

Als sommige handelingen problemen 

opleveren, kan ergotherapie uitkomst bieden. 

Denk hierbij aan problemen bij het opstaan, 

wassen en aankleden, het huishouden 

of het uitvoeren van uw favoriete hobby. 

Voor ergotherapie is er in Reimerswaal een 

polikliniek in Ter Weel Krabbendijke. Daarnaast 

wordt dit aan de cliënten van Zorggroep  

Ter Weel aangeboden en aan huis verzorgd. 

Logopedie

Praten lijkt zo vanzelfsprekend, maar door 

omstandigheden kunnen er problemen met 

taal, stem of het gehoor ontstaan. Ook slikken 

kan moeilijk gaan. Logopedie kan u helpen bij 

het beter communiceren met de mensen in uw 

omgeving. Er is in de regio Reimerswaal een 

polikliniek logopedie in Ter Weel Krabbendijke. 

Ook wordt logopedie aangeboden aan zowel 

cliënten van Zorggroep Ter Weel als senioren  

uit de omgeving. 

Meals on Wheels
In de meeste woonzorgcentra van 

Zorggroep  Ter Weel vult de geur van de 

verse warme maaltijd de gangen dankzij 

het maaltijdconcept ‘Meals on Wheels’. Meals 

on Wheels is een rijdend buffet. De cliënt 

kan zelf de maaltijd samenstellen, warm 

opgeschept op het bord en in de gewenste 

hoeveelheid. Het zien, ruiken en kiezen van de 

eigen maaltijd wekt de eetlust op en wordt als 

bijzonder prettig ervaren door onze cliënten. 

 

Maaltijd Thuis!
Indien ouderen voor korte of lange periode niet 

meer in staat zijn om zelf een warme maaltijd 

te koken, kunnen zij gebruik maken van de 

maaltijdvoorziening van Zorggroep Ter Weel: 

Maaltijd Thuis! voor de regio’s Reimerswaal, 

Borsele en Goes. Vrijwilligers bezorgen van 

maandag tot en met vrijdag een warme of 

koelverse maaltijd bij mensen thuis. Voor meer 

informatie, aan- of afmelden kunt u contact 

opnemen met Maaltijd Thuis! door te bellen 

met 0113 - 65 40 07.

Restaurants
De woonzorgcentra van Zorggroep Ter Weel 

beschikken over een sfeervol en gezellig 

restaurant. Dagelijks genieten gasten hier 

van de modern ingerichte counters met een 

uitgebreid assortiment. U kunt hier terecht voor 

een kopje koffie met een gebakje, een drankje, 

een hapje, een heerlijke maaltijd of snack.  

Er bestaat ook de mogelijkheid om de ruimte 

te reserveren voor verjaardagen, een lunch 

of diner. Regelmatig worden er activiteiten 

georganiseerd, zoals buffetavonden.
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Bibliotheek
In Ter Weel Krabbendijke, De nieuwe Vliedberg 

en Moerzicht zijn locaties van Bibliotheek 

Oosterschelde. Hier én digitaal wordt een brede 

schat van informatie en media beschikbaar 

gesteld. Dat gebeurt in een vertrouwde 

vorm: de Bibliotheek leent boeken en andere 

media uit in een fysieke bibliotheek binnen 

de muren van Zorggroep Ter Weel. Deze 

bibliotheekruimtes zijn zowel voor onze 

cliënten, maar ook openbaar toegankelijk. 

Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging is een breed begrip voor 

aandacht voor levens- en zinvragen, los van 

een religieuze of kerkelijke stroming. Heeft u 

te maken met toenemende afhankelijkheid of 

voelt u zich verloren in uw angst, verdriet of 

boosheid over de situatie waarin u nu zit? Een 

geestelijk verzorger kan u helpen steun te vinden 

bij uw vragen. Geestelijke verzorging is op basis 

van een vertrouwensband. U kunt vrij praten 

over uw emoties en zorgen. Soms doen ook de 

partners of familieleden een beroep op ons.  

Veel van de cliënten van Zorggroep Ter Weel 

hebben een kerkelijke achtergrond. Voor hen is 

op verzoek een pastoraal gesprek mogelijk.

Indicatieloze Dagbesteding 
In samenwerking met Gemeente Reimerswaal 

biedt Zorggroep Ter Weel een dagbesteding 

aan waar ouderen heen kunnen zonder een 

zorgindicatie. De dagbesteding kreeg de naam 

Gast & Hof. Voorheen moesten bezoekers een 

zorgindicatie aanvragen bij de gemeente, als 

toegangsbewijs voor een dagbesteding. Nu dat 

niet meer hoeft, kunnen we ook ouderen bij de 

dagbesteding betrekken die misschien nog geen 

zorg nodig hebben, maar wel behoefte hebben 

aan sociale contacten en bezigheid.  

Op die manier zorgen we ervoor dat 

vereenzaming wordt tegengegaan.

Seniorenfitness
De fitnessruimtes van de seniorenfitness 

zijn gevestigd in de woonzorgcentra Ter Weel 

Krabbendijke, Moerzicht in Yerseke en Sint 

Maarten in de Groe in Goes. De fitnessruimten 

zijn voorzien van moderne apparatuur. Hier 

kunt u bewegen met leeftijdsgenoten in een 

groep, onder begeleiding van een geschoolde 

fitnessinstructeur. De seniorenfitness is 

bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder, die 

graag actief blijven en meer willen bewegen. 

Maar ook mensen jonger dan 65 jaar met 

bijvoorbeeld diabetes of een lichamelijke 

beperking zijn van harte welkom.
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Ter Weel Krabbendijke

Willem Kosterlaan 1 

4413 CP Krabbendijke 

0113 - 65 42 60

De Batsen Toren

Vliedbergstraat 6 - 10 

4411 AJ Rilland 

0113 - 65 42 80

Moerzicht

Moerplein 73 

4401 HZ Yerseke 

0113 - 65 43 10

Hof Cruninghe

Langeviele 41 

4416 CE Kruiningen 

0113 - 27 32 81

Maria-Oord

Maartenbroersweg 42 

4417 BL Hansweert 

0113 - 65 42 00

www.terweel.nl


