Aangenaam wonen
Met zorg binnen handbereik

“Ik woon helemaal
zelfstandig maar
als het nodig is,
is de zorg dichtbij.”

Wanneer u verhuist naar een zorgwoning wilt u daar natuurlijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen. De woningen zijn zo ingedeeld dat u zoveel
mogelijk comfort heeft. Als u extra ondersteuning nodig heeft, dan kan
dat. Persoonlijke zorg door betrokken medewerkers. Of het nu gaat om
hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging of verpleging. Vivantes is
altijd dichtbij en en biedt zowel hulp en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) als particulier.

Verzorgd wonen
Een zorgwoning is een zelfstandige huurwoning waar intensieve zorgverlening mogelijk
is. De woningen zijn aangepast voor rolstoelgebruik en eventueel voorzien van zorg ondersteunende technologie. Uw woning is
geschikt om 24 uur per dag zorg te kunnen
leveren. In uw eigen huis en in uw vertrouwde
omgeving, is het leven het fijnst. Wel kan het
prettig zijn als iemand u helpt met huishoudelijke taken of persoonlijke verzorging zoals
wassen en aankleden. Wij kunnen thuiszorg
leveren op basis van een zorgplan opgesteld
door de wijkverpleegkundige maar ook als u
die hulp particulier wilt inkopen. Ook wanneer
u (of uw partner) tijdelijk, bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname, meer hulp of zorg nodig
heeft, kan Vivantes daarin voorzien. Onze medewerkers leveren verpleegkundige hulp zoals
wondverzorging.
Veiligheid en welzijn
De zorgwoningen zijn bedoeld voor iedereen
die zorgafhankelijk is maar wel graag zelfstandig wil wonen. Door het huren van een
zorgwoning weet u dat er altijd een locatie van
Vivantes in de buurt is waar aandacht is voor
uw veiligheid en welzijn. U kunt gebruik maken van de diverse faciliteiten van de locatie
zoals de kapsalon, pedicure of prikdienst.
Ook kunt u, tegen betaling, de warme maaltijd gebruiken en deelnemen aan de activiteiten. Wanneer u zich abonneert op de sociale
alarmering dan bent u ervan verzekerd dat, in

geval van nood, een medewerker van Vivantes
naar u toe komt. Een geruststellende gedachte voor u en voor uw naasten.
Wijksteunpunt
Vaak is er een wijksteunpunt in of in de directe
nabijheid van een locatie. De wijksteunpunten
vormen zowel een ontmoetingsplek voor ouderen en gehandicapten, als een plek waar
senioren terecht kunnen voor informatie en
advies. Kenmerkend voor een wijksteunpunt
is dat zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk een gevarieerd aanbod verzorgen. Dit kan
per wijksteunpunt verschillen. Er even uit zijn,
kletsen of een potje kaarten maar ook uitleen
van hulpmiddelen, gezellig samen eten en
dagverzorging. Ook daar zorgen wij voor u.
WONINGCORPORATIES
Vivantes werkt samen met verschillende woningcorporaties die de mogelijkheid bieden
een woning te huren in de directe omgeving
van onze locaties. In principe worden zorgwoningen alleen toegewezen aan senioren met
een zorgvraag. De corporatie is verantwoordelijk voor de toewijzing. Dit gebeurt altijd
in overleg met Vivantes. Bij de selectie wordt
rekening gehouden met leeftijd en zorgvraag.
Maaskant Wonen
Woningstichting Spaubeek
Wonen Limburg
Zo Wonen

046 - 420 35 35
046 - 443 82 50
088 - 385 08 50
046 - 420 96 00

Meer informatie over wonen?
Onze klantadviseurs zijn deskundig en vriendelijk. Zij staan voor u klaar om u te helpen,
te adviseren en te ondersteunen. Zij zijn
bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en
17.00 uur via tel. 046 411 35 00 of via e-mail:
klantadviseurs@vivantes.nl. U kunt ook kijken op www.vivantes.nl
Compleet zorgaanbod
Vivantes biedt zorg in de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein. We beschikken over
negen woonzorgcentra en leveren thuiszorg
in meer dan vijfhonderd zorgwoningen en
in de wijk. Onze zorg is toegesneden op uw
persoonlijke situatie. In onze wijksteunpunten in de regio bieden we allerlei diensten en
activiteiten.

ZORg nodig?
Heeft u ondersteuning / huishoudelijke zorg
nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dan kan de wijkverpleegkundige voor u contact opnemen met de gemeente.
Middels een keukentafelgesprek kijkt de gemeente samen met u wat nodig is. Heeft u persoonlijke verzorging of verpleging nodig vanuit
de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan stelt de wijkverpleegkundige samen met u een zorgplan op.
Wanneer u thuiszorg ontvangt betaalt u een
eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en wordt bepaald door het
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer
informatie over de eigen bijdrage vindt u op
www.cak-bz.nl. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook kiezen voor een geldbedrag, het
persoonsgebonden budget (pgb). Met dat geld
kunt u uw zorg zelf inkopen. Voor onafhankelijke informatie kunt u terecht op www.pgb.nl.
Als u buiten de Zvw of WMO om gebruikt wilt
maken van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp
dan kan dat bij Vivantes ook. U kunt altijd ervoor kiezen om extra hulp of zorg zelf te betalen.
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