Zorggroep Ter Weel - Joannaplantsoen 1 - 4462 AV Goes
0113 - 65 40 00 - info@terweel.nl

Meer zorg nodig?
Door ons brede zorgaanbod kunnen wij u de
gewenste hulp en zorg bieden. Zo kunt u gebruik
maken van dagbesteding of gespecialiseerde
dagbesteding. Als het zelfstandig thuis wonen
niet langer gaat, bieden onze woonzorgcentra
mogelijkheden.

Meer informatie
Voor meer informatie over Zorg Thuis en het zorgen dienstenaanbod van Zorggroep Ter Weel kunt
u terecht bij het Cliënten Service Bureau via
telefoonnummer 0900 - 22 44 880 (lokaal tarief).

kijk ook op onze website

www.terweel.nl

Zorg Thuis

Zorg Thuis
Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is
voor ieder mens belangrijk. Het ouder worden, een
ziekte, een beperking of een thuiskomst vanuit een
ziekenhuis kan dit minder makkelijk maken. Zorg
Thuis van Zorggroep Ter Weel kan dan uitkomst
bieden. Onze professionele zorg- en dienstverlening is erop gericht om uw zelfredzaamheid en
eigen levensstijl zo lang mogelijk te behouden.
Onze thuiszorg is uniek, omdat de zorg gegeven
wordt vanuit onze woonzorgcentra Sint Maarten in
de Groe (Goes), Gasthuis (Goes), Randhof (Goes),
Moerzicht (Yerseke), Maria-Oord (Hansweert) en
Nieulande (Krabbendijke). Hierdoor zijn er 24 uur
per dag en 7 dagen per week zorgmedewerkers bij u
in de buurt.

Wat kunnen wij u bieden?






Persoonlijke verzorging
Als u moeite heeft met persoonlijke verzorging,
bijvoorbeeld met het wassen en/of aan- en
uitkleden, kunnen onze medewerkers u hierbij
helpen.
Verpleging
Als u medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij
het verzorgen van een wond of stomazorg.
Begeleiding
Bijvoorbeeld begeleiding bij eten en drinken of
bewegen en houding.

Indicatie stellen
Indiceren en organiseren van zorg is gericht op
versterking van de eigen regie en de zelfredzaamheid van cliënten.

Hierbij staan de volgende vragen centraal:
 Wat wilt u, wat zijn uw persoonlijke doelen?
 Welke problemen heeft u hierbij?
 Hoe komt dat en wat kunt u zelf doen?
 Wat kan de mantelzorg/familie doen?
 Wat kan de (wijk)verpleegkundige doen?

Kosten

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om de
indicatie te stellen. Het proces van zorg bestaat uit
vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventies, organisatie, uitvoer en evaluatie
van zorg.

Verzorgd wonen

Indien u een indicatie voor zorg heeft, worden de
kosten vergoed door uw ziektekostenverzekering.
Uiteraard kunt u ook zonder indicatie gebruikmaken van onze dienstverlening, maar dan draagt
u de kosten hiervan geheel zelf.

In diverse woonzorgcentra van Zorggroep Ter
Weel bieden wij verzorgd wonen aan. Dit houdt in
dat u een appartement huurt en de gewenste zorg
afneemt van ons. U woont binnen de muren van
ons woonzorgcentrum met al onze diensten en
faciliteiten.

