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Wonen met
verpleeghuiszorg
 

U wilt zo lang mogelijk thuis wonen, regie blijven voeren over uw eigen

leven en actief mee blijven doen in de maatschappij. Vaak is dit

mogelijk, al dan niet met de nodige zorg en ondersteuning thuis. Als

thuis wonen niet meer gaat, dan kunt u bij Valkenhof komen wonen op

een van onze locaties met verpleeghuiszorg. Wij bieden u een veilige

omgeving met onze zorg continu dichtbij. In deze brochure lichten wij

wonen bij Valkenhof met verpleeghuiszorg kort toe.

 

 

Onze zorg
 

Beschermd wonen bij ons, met zorg continu dichtbij: veilig en besloten waar

nodig, open waar dat kan. Dat is verpleeghuiszorg van Valkenhof.

 

In de meeste gevallen neemt onze specialist ouderengeneeskunde de zorg

over van uw huisarts. Met zijn of haar kennis en ervaring in ouderenzorg krijgt u

passende zorg, gericht op een zo lang mogelijk behoud en/of verbetering van

uw mogelijkheden.

 

We werken met een alarmeringssysteem, zodat onze verzorgenden of

verpleegkundigen snel bij u zijn. Een team van behandelaars biedt waar nodig

ondersteuning (in fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie

en muziektherapie). Ook onze geestelijk verzorger en maatschappelijk werker

bieden ondersteuning aan u en uw familie.
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Persoonlijk en warm
Zorgen, daar zijn we goed in. We luisteren daarbij zoveel mogelijk naar uw

wensen en behoeften. We maken samen afspraken in een persoonlijk

Zorgleefplan. Zo kunt u uw leven bij ons blijven inrichten naar eigen inzichten. U

heeft bij ons een vaste contactpersoon; makkelijk en vertrouwd.

Locaties
Valkenhof kent vijf locaties voor verpleeghuiszorg:

 

Valkenswaard

Kempenhof, Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard

De Bogen, Oranje Nassaustraat 14 in Valkenswaard

Taxandria, Van de venstraat 15 in Valkensward

De Vlasgaard, Vlasgaard 1 in Valkenswaard

 

Leende

Leenderhof, Hofpad 6 in Leende

 

Lees meer over onze locaties op www.valkenhof.com
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"De persoonlijke

aandacht die ik krijg

maakt het verschil.”

Mevrouw van den Eerenbeemd





Wonen
 

Met verpleeghuiszorg woont u op een één- of tweepersoonskamer

met gedeelde of eigen badkamer (afhankelijk van de locatie). De kamer is

gemeubileerd, maar er is uiteraard ook ruimte voor uw

persoonlijke eigendommen.

Wij verzorgen de basisschoonmaak van de kamer en u kunt gebruik maken

van onze wasserette (tegen betaling). Elke afdeling heeft een zitkamer, waar

bewoners en familie of vrienden samen kunnen vertoeven. In onze grand cafés

serveren wij koude en warme dranken en gerechten.

 

 

 

Welzijn
Ontbijt, lunch en diner eten we samen in de gezamenlijke zitkamer. We

organiseren allerlei activiteiten, gericht op het behoud of verbeteren van uw

mogelijkheden. Onze vrijwilligers leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Op

elke locatie zijn wisselende exposities en geregeld zijn er  thema-avonden en

vieringen, zoals bijvoorbeeld op feestdagen.

U kunt bij ons naar de kapper en de pedicure (tegen betaling).
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Verwijzing en vergoeding
 

Verpleeghuiszorg wordt vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor

heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan via uw huisarts,

behandelaar of ons CliëntServiceBureau bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling

Zorg).

U betaalt een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
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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

© Valkenhof
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5554 JV Valkenswaard
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