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Zorg bij u thuis
Merkt u dat het thuis niet altijd gaat? Dat u of uw naaste hulp kan

gebruiken, bijvoorbeeld in huishouding of verzorging? Dan is de zorg

die Valkenhof bij u thuis levert iets voor u. Wij bieden een helpende

hand of nemen u zorg uit handen. Zo blijft thuis wonen mogelijk. In

deze brochure lichten wij onze huishoudelijke hulp en thuiszorg kort

toe. 

 

U kunt zorg bij u thuis ook aanvragen voor een naaste, zodat u een

stukje zorg uit handen kunt geven.  
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Huishoudelijke hulp
 

Zijn (sommige) huishoudelijke klusjes te zwaar of moeilijk? Bent u slecht ter

been of snel moe? Bijvoorbeeld door een operatie, ziekte of gewoon omdat u

wat ouder wordt? Dan is huishoudelijke hulp van Valkenhof iets voor u. Wat

kunt u nog zelf, wat wilt u samen doen en wat laat u liever aan ons over? Wij

luisteren naar uw wensen en mogelijkheden en passen onze hulp hierop aan. 

 

Eigen regie

We bieden hulp bij huishoudelijke verzorging, zoals stofzuigen, ramen lappen,

het doen van de was en het smeren van brood of opwarmen van uw maaltijd.

Bij deze vorm van zorg voert u zelf nog de eigen regie.

 

HH2 

Wanneer u moeite heeft uw eigen huishouden te overzien, bieden we

ondersteuning in het organiseren daarvan. Deze uitgebreidere vorm van

huishoudelijke zorg wordt HH2 genoemd.

 

We zorgen in alle gevallen voor een medewerker die bij u past. Hij of zij zal

zorgen voor een stuk rust, gezelligheid maar bovenal een fris en schoon huis.

 

 

Verwijzing en vergoeding
 

De huishoudelijke zorg waarbij u nog de eigen regie voert kunt u aanvragen bij

het CliëntServiceBureau van Valkenhof. Valkenhof voert deze zorg bij u uit in

opdracht van de gemeente. Daarom betaalt u aan de gemeente een eigen

bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door de gemeente, op

basis van uw inkomen, vastgesteld.

 

Wanneer u van de gemeente een beschikking heeft gekregen voor de

huishoudelijke zorg (dit geldt in het geval van HH2), dan wordt de volledige

zorg vergoed. U betaalt mogelijk wel een eigen bijdrage aan het CAK.
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"Ik ben kritisch maar Marion

voelt me goed aan. We hebben

een fijn contact."

Mevrouw Bongers







Thuiszorg Valkenhof
 

Heeft u thuis persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding nodig? Dan kan

Thuiszorg Valkenhof dit bieden. Wij leveren zorg in de volgende vormen:

 

persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden, eten

en drinken of het innemen van uw medicijnen

verpleging: bijvoorbeeld wondverzorging, zwachtelen of het geven van

injecties

individuele begeleiding: hulp en advies bij het behouden van uw

zelfstandigheid

 

In kleine teams ondersteunen wij u en uw naasten. De zorg is aangepast aan

uw wensen en gewoontes.

 

 

Verwijzing en vergoeding 
 

Persoonlijke verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de

Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar heeft daarvoor afspraken

gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Op de website van uw

zorgverzekeraar kunt u zien of deze ook zorg vergoedt van Valkenhof.

Wanneer dat zo is, kunt u de zorg rechtstreeks aanvragen via het

CliëntServiceBureau. Na uw aanmelding komt de wijkverpleegkundige

beoordelen welke en hoeveel zorg er ingezet wordt.

 

Individuele begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo). Voor het aanvragen van deze zorg dient u dus contact

op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.  

Zorg bij u thuis 9



Ontmoeten
 

Vind u het leuk om anderen te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten, of

om in gezelschap een hapje te eten? In onze zorgcentra en in

ontmoetingscentrum De zoete inval bieden wij hier alle mogelijkheid voor. In de

restaurants van onze centra kunt u gezellig met anderen samen eten. En we

bieden op alle locaties een groot aanbod aan activiteiten.

 

U vindt een overzicht van de mogelijkheden en adressen op 

www.valkenhof.com.
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Meer weten?

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij

ons CliëntServiceBureau via 040-8003180 of via

clientservicebureau@valkenhof.org.

www.valkenhof.com
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