Zorggroep Ter Weel - Joannaplantsoen 1 - 4462 AV Goes

Meer informatie

0113 - 65 40 00 - info@terweel.nl

Wilt u meer weten over een tijdelijk verblijf bij
Zorggroep Ter Weel? Of heeft u nog vragen over
een van onze diensten? Neem dan gerust vrij
blijvend contact op met een van onze maat
schappelijk werkers via telefoonnummer
0113 – 65 40 00 of met ons Cliënten Service
Bureau via telefoon-nummer 0900 – 22 44 880
(lokaal tarief). Wij helpen u graag verder.

Adressen
Voor een tijdelijk verblijf bent u welkom in:

Randhof
’s-Heer Elsdorpweg 18
4461 WL Goes
0113 – 65 42 22

Gasthuis
Kievitlaan 64
4461 RB Goes
0113 – 65 42 50

Nieulande
Willem Kosterlaan 1
4413 CP Krabbendijke
0113 – 65 42 60

kijk ook op onze website

www.terweel.nl

Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf
Als u zorg nodig heeft, dan blijft u vanzelfsprekend liever zo lang mogelijk in uw eigen
vertrouwde omgeving. Vaak bieden familie en
bekenden de dagelijkse zorg en ondersteuning.
Soms ontvangt u thuis al hulp van een zorgverlenende instantie, zoals de thuiszorg. Echter,
het komt weleens voor dat de zorg tijdelijk
niet of nog niet thuis geboden kan worden.
Dan verwelkomen wij u graag in een van onze
woonzorgcentra in Goes of Krabbendijke.
Het tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum naar
uw keuze wordt betaald vanuit de Wet maatschap
pelijke ondersteuning (Wmo). Met name zelfstandig
thuiswonende ouderen kunnen van deze regeling
gebruik maken.

Redenen voor tijdelijk verblijf
Respijtzorg
		 Het tijdelijk ontbreken van zorg thuis,
bijvoorbeeld wanneer uw vaste dagelijkse
(mantel)zorger op vakantie gaat of ziek is.
 Eerstelijns verblijf
		 U bent na een ziekenhuisopname nog niet volledig
hersteld of u bent doorverwezen door de huisarts
om ziekenhuisopname te voorkomen.

u deze zorg en ondersteuning ook krijgt. U kunt
afspraken met ons maken over de zorg, wanneer
en hoe deze moet gebeuren. Wij leggen deze
afspraken bij uw komst voor u vast in een zorg
plan. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het eten
en drinken, bij het aan- en uitkleden, bij het in en
uit bed komen en bij het wassen en douchen.
Maar ook bij het innemen van medicijnen, het
geven van een injectie en het verzorgen van een
wond of een stoma. Heeft u zorg nodig die hier
nog niet is genoemd, laat het ons dan weten. Wij
zien het als onze taak om daarvoor een passende
oplossing te zoeken. Onze verzorgenden zijn
24 uur per dag aanwezig.
Wanneer u in de eigen woonplaats gebruik maakt
van het tijdelijk verblijf, houdt u uw eigen huisarts.
Hij of zij blijft verantwoordelijk voor uw zorg en
medische zaken.



Als u wilt weten of een tijdelijk verblijf voor uw
situatie een oplossing is, neem dan vrijblijvend
contact op met een van onze maatschappelijk
werkers of met een medewerker van ons Cliënten
Service Bureau.

Welke zorg wenst u?
U bepaalt zelf welke zorg u wenst te ontvangen.
Onze deskundige medewerkers zorgen ervoor dat

Wat houdt een tijdelijk verblijf in?
Uw verblijf is altijd van tijdelijke aard en kan variëren
van enkele dagen tot circa drie maanden. Onze
maatschappelijk werker kan u altijd bijstaan om
het tijdelijk verblijf te regelen.

U kunt zelf kiezen in welk woonzorgcentrum u
het liefst tijdelijk wilt verblijven: Randhof (Goes),
Gasthuis (Goes) of Nieulande (Krabbendijke).
Als er op de locatie van uw voorkeur geen plaats
is, regelen we in overleg met u een alternatief.
U woont in alle vrijheid en zelfstandigheid in uw
tijdelijke eenpersoonsappartement. Met alle
privacy, net zoals u thuis gewend bent. Uw
appartement is volledig ingericht. U heeft de
beschikking over een noodoproepsysteem, waar
mee u bij onvoorziene omstandigheden met één
druk op een bel direct een verzorgende kunt
spreken of laten komen.
Uiteraard is het zo dat u uw persoonlijke spullen
kunt meenemen om uw kamer gezellig te maken.
Ook uw huisdier is van harte welkom in ons
woonzorgcentrum, mits er geen overlast voor de
andere bewoners ontstaat. Graag willen wij dit
vooraf met u bespreken.

