Zinvolle zorg

Thuis en dichtbij

Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen
en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen
vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens
iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde
en onderweg werd overvallen door rovers, die
hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden
en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig
kwam er een priester langs, maar toen hij het
slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om
hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar
bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met
een boog om hem heen. Een Samaritaan echter,
die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem
zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe,
goot olie en wijn over zijn wonden en verbond
ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht
hem naar een logement, waar hij voor hem
zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en
als u meer kosten moet maken, zal ik u die op
mijn terugreis vergoeden.”
Lucas 10: 29 – 35

Samen

‘Nabij in welbevinden’ is de missie van WZU
Veluwe. Daarmee doen wij een belofte aan onze naasten.
Met de Bijbel als uitgangspunt en Gods Liefde aan ons als
inspiratiebron doen bijna 1.000 medewerkers en even zoveel vrijwilligers hun best om deze belofte waar te maken.

Eén van onze waarden is barmhartigheid. De gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan is voor ons een sprekend voorbeeld. Wij willen olie in de wonden doen van
iedereen die dit nodig heeft, ongeacht achtergrond.
Bij WZU Veluwe staan uw mogelijkheden en behoeften
altijd centraal. U houdt zo lang mogelijk zelf de regie
over uw leven. Ook als het moeilijker wordt om uw
wensen en behoeften kenbaar te maken. Door gebruik
te blijven maken van ontvangen talenten en mogelijkheden, geeft u inhoud aan uw eigen leven en aan dat
van anderen. Wij stimuleren dit en bieden hierbij graag
een helpende hand, zoveel mogelijk met voor u bekende gezichten. Samen nabij zijn!

nabij zijn

Huishoudelijke
ondersteuning
Heeft u ondersteuning nodig
bij uw huishouden? De medewerkers van WZU
Veluwe helpen u graag.

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en thuis in
uw eigen buurt blijven wonen. Dan komt er een zeker
moment waarop u best wat hulp kunt gebruiken bij het
doen van huishoudelijk werk zoals stofzuigen, bedden
opmaken of de badkamer schoonmaken.
WZU Veluwe kan u deze ondersteuning bieden. Onze
medewerkers helpen u graag en kunnen u voorkomende
huishoudelijke werkzaamheden grotendeels uit handen
nemen. Ons uitgangspunt is dat u baas in eigen huis
blijft. U geeft aan welke werkzaamheden gedaan moeten worden, wat u zelf wilt doen, welke ondersteuning u
daarbij wilt en ook op welke manier.

⚠
Indicatie

Voor het krijgen van huishoudelijke
ondersteuning is een indicatie nodig.
U kunt een indicatie aanvragen via het
Wmo-loket in uw gemeente. Desgewenst
helpen onze medewerkers u graag.

Verzorging en
verpleging bij u thuis
Woont u zelfstandig en
heeft u (tijdelijk) hulp nodig bij de
verzorging van u zelf? Of bent u op zoek
naar verpleegkundige zorg vanwege
(langdurige) ziekte, een ziekenhuisopname of een handicap?

De medewerkers van WZU Veluwe ondersteunen u graag als de dagelijkse handelingen u teveel inspanning gaan kosten.
Van hulp bij het opstaan tot en met
intensieve nachtzorg. Zij bieden u een
luisterend oor en adviseren u hoe u goed
om kunt gaan met uw ziekte en welke
hulpmiddelen mogelijk zijn. De verpleegkundigen en verzorgenden helpen
u bijvoorbeeld bij wondverzorging en
medicatie, maar ook bieden zij palliatieve
zorg. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per
week beschikbaar.
Uitgangspunt bij het verlenen van zorg
en ondersteuning is dat we samen kijken
naar wat u zelf nog kunt, wat uw mantelzorgers, familie, buren en kennissen voor

u kunnen doen en welke ondersteuning
u nodig heeft van onze professionele
medewerkers.
Nachtzorg
Nachtzorg kan bijvoorbeeld uitkomst
bieden in de laatste fase van het leven.
Ook kunt u nachtzorg aanvragen om de
taak van een mantelzorger te verlichten.
Dankzij onze thuiszorg kunt u langer in
uw eigen vertrouwde buurt verpleegd en
verzorgd worden en kunt u een verhuizing
naar een woonzorgcentrum uitstellen
of voorkomen. Wij bieden u thuis, in uw
eigen omgeving, zorg en aandacht zoals u
dat wenst. Afgestemd op uw persoonlijke
wensen en behoeften, passend bij uw
indicatie.

⚠
Indicatie

Voor het krijgen van verzorging en of
verpleging is een indicatie nodig. Onze
wijkverpleegkundigen komen graag
bij u thuis om dit voor u te regelen. Als
u een indicatie heeft dan worden de
kosten van verpleging vergoed vanuit
de Zorgverzekeringswet (Zvw). WZU
Veluwe declareert rechtstreeks aan uw
zorgverzekeraar.

Van woonzorgcentrum naar
(wijk)ontmoetingscentrum
Een fijne dag, samen met anderen!
Dagbesteding
Hebt u behoefte aan meer
structuur in uw dagen? Wilt u
misschien ondanks beginnende
dementie graag uw dag zinvol
besteden? Dan is de dagbesteding van WZU Veluwe wellicht
iets voor u.

Misschien kunt u door een lichte
beperking of beginnende dementie
niet meer het actieve leven leiden,
dat u gewend was. Uw sociale kring
wordt kleiner. Ook als u zich regelmatig eenzaam voelt of moeite heeft
om een positief levensritme vast
te houden, kunt u baat hebben bij
dagbesteding.
In een gezellige en liefdevolle omgeving bieden we u een afwisselend
dagprogramma waarbij stimulering,
ontspanning, ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Onder begeleiding van ervaren en betrokken
medewerkers en vrijwilligers van

⚠
Indicatie

Voor het bezoeken van
een dagbestedingslocatie
heeft u een indicatie
nodig. U kunt een
indicatie aanvragen
via het Wmo-loket
in uw gemeente.
Desgewenst helpen onze
medewerkers u graag.

WZU Veluwe. We drinken gezamenlijk koffie en thee en organiseren
activiteiten die afgestemd zijn op
de wensen, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Tussen
de middag gebruikt u samen met
andere deelnemers een warme
maaltijd. Met dagbesteding krijgt
uw leven weer een passende invulling.
Dagbesteding wordt zowel in woonzorgcentra als op andere locaties op
de Veluwe aangeboden.

Open activiteiten
Woont u zelfstandig en bent u
op zoek naar ontmoeting, ontspanning, gezelligheid en een
luisterend oor? Wilt u mensen
ontmoeten en samen leuke
activiteiten doen?
Verschillende organisaties organiseren niet alleen activiteiten voor
de eigen doelgroep, maar bundelen
de krachten. Zo ook WZU Veluwe.
In samenwerking met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties
creëert WZU Veluwe wijkontmoetingscentra in of in de nabijheid van
de woonzorgcentra. Een gezellige
omgeving waar een ieder zich welkom voelt om onder het genot van
koffie of thee elkaar te ontmoeten.

Maar waar ook activiteiten worden
georganiseerd die afgestemd zijn
op de vraag van de inwoners van de
betreffende dorpen. De ene keer
een diavoorstelling, de andere keer
samen biljarten of sjoelen. Zowel
cliënten als belangstellenden die
graag andere mensen ontmoeten, zijn
van harte welkom. Op onze website
en in het cliëntenblad worden de
activiteiten kenbaar gemaakt. Meer
informatie is ook verkrijgbaar via de
recepties van de woonzorgcentra.

We kunnen u
ondersteunen of
begeleiden bij:
•S
 tructuur aanbrengen in uw dag en huishouden;
• Leren budgetteren en omgaan met geld;
•O
 mgaan met een ernstige ziekte (in de
terminale fase);
•E
 en nieuwe start maken na een moeilijke
periode, zoals afscheid van een geliefde;
• Leren omgaan met beginnende dementie;
• Het opbouwen van een sociaal netwerk.

Individuele
begeleiding

Soms is het prettig als u ondersteuning of begeleiding
krijgt bij uw dagelijkse leven. Bijvoorbeeld omdat u even de
grip op uw leven kwijt bent. De medewerkers van WZU Veluwe
luisteren graag naar u en denken en kijken met u mee naar de
mogelijkheden.

Wij bieden u ondersteuning of begeleiding als u problemen heeft met uw
dagindeling, zich overbelast voelt of
bijvoorbeeld kampt met de verwerking van een ernstige ziekte of groot
verlies.
Wij komen bij u thuis en bieden u
praktische hulp bij dagelijkse activiteiten. Niet door dingen over te nemen, maar door samen met u te werken aan een bij u passende oplossing.
De medewerker gaat zoveel mogelijk
uit van úw kracht en de kracht van uw
eventuele gezinsleden. Alles gebeurt
in overleg met u en met respect voor
uw eigen gewoonten en ideeën.

⚠
Indicatie

Voor het krijgen van
individuele begeleiding is een
indicatie nodig. U kunt een
indicatie aanvragen via het
Wmo-loket in uw gemeente.
Desgewenst helpen onze
medewerkers u graag.

Aanvullende diensten

en middelen

Personenalarmering

Maaltijden

Woont u zelfstandig en wilt u zekerheid dat
u bij noodsituaties thuis, professionele hulp
krijgt?

Heeft u geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te
koken? Langdurig of voor een tijdelijke periode?
En u wilt tóch elke dag smakelijk en gezond
eten?

Wellicht is personenalarmering iets voor u. Elk gewenst
moment, 7 dagen per week en 24 uur per dag, hulp binnen handbereik! Met één druk op de knop van de halszender roept u hulp in. Als u hulp inroept ontstaat direct
via uw alarmkastje een spreek-luisterverbinding met een
verpleegkundige. Op basis van uw boodschap en de gegevens over uw gezondheid die bij ons bekend zijn, wordt
de juiste ondersteuning of alarmdienst ingeschakeld.
Geeft u geen antwoord en neemt u vervolgens ook de
telefoon niet op dan komen wij naar u toe.
Het alarmsignaal kan als u dat wenst ook naar uw familie,
vrienden of buren gaan.

Domotica
Weet u dat er elektronische hulpmiddelen zijn
waarmee u langer zelfstandiger thuis kunt blijven wonen en die uw zelfstandigheid vergroten?
Of het nu om gemak of veiligheid gaat, de medewerkers
van WZU Veluwe informeren u graag.
U kunt denken aan de afstandsbediening van de televisie,
verlichting die automatisch aangaat als u binnenkomt en
aan slimme deurbellen die u laten zien wie er aanbelt.
Ook is het mogelijk om via een beeldscherm bij u thuis
regelmatig contact te hebben met een verpleegkundige.

Denkt u dan eens aan de service van Ding Dong. Dankzij
Ding Dong kunt u gezonde en voedzame maaltijden thuis
ontvangen.
Voeding en voedingsgewoonten spelen een belangrijke
rol bij ziekte en gezondheid. Daarom is het belangrijk dat
u elke dag goed en gezond eet. Wanneer u moeite heeft
om zelf uw maaltijden te bereiden dan regelen wij dat
graag voor u. Via een persoonlijke menulijst kiest u wat u
op welke dag wilt eten. De maaltijden worden twee keer
per week koelvers bij u thuisbezorgd door een Ding Dong
chauffeur of een vrijwilliger van WZU Veluwe. In een aantal gebieden is het mogelijk elke dag warme maaltijden
thuisbezorgd te krijgen. Wanneer u maaltijden via een
rechtstreekste levering van Ding Dong ontvangt is het
ook mogelijk boodschappen daarbij te bestellen.
En komt u liever bij ons eten? Geen probleem.
Op bepaalde dagen in de maand bent u van harte welkom
in de restaurants in onze woonzorgcentra.

Beschermd wonen
(na)bij WZU Veluwe

Woonzorgcentra
Wordt zelfstandig wonen voor u een probleem en bent u op zoek naar een plek waar
u rustig kunt wonen?
Ook dan bent u welkom bij WZU Veluwe. Onze professionele medewerkers gaan graag met u in gesprek om
te kijken wat uw wensen, behoeften en mogelijkheden
zijn. Om vervolgens samen een plan te maken, waarin
staat wat u zelf wilt doen, waarin uw familie, vrienden
of anderen u ondersteunen en natuurlijk welke ondersteuning van onze medewerkers daarbij nodig is.
WZU Veluwe heeft zes woonzorglocaties op de Noord
Veluwe. In Elburg (Het Nieuwe Feithenhof), Epe (De
Boskamp) , ’t Harde (Mariposa), Nunspeet (De Bunterhoek en Het Kodal) en Wapenveld (Rehoboth). Onze
huizen staan in een mooie rustige omgeving en kenmerken zich door een eerlijke en respectvolle benadering en een warme open sfeer. Graag nodigen wij u uit
voor een nadere kennismaking.

Zorgwoningen
Wilt u zelfstandig blijven wonen? Maar wel
op een rustige plek waar u dichtbij huis
liefdevolle zorg ontvangt van betrokken en
professionele medewerkers?
WZU Veluwe heeft in Doornspijk, Elburg, Epe, ‘t Harde,
Nunspeet en Wapenveld goed onderhouden huur- en
koopappartementen waar dat mogelijk is. De appartementen bevinden zich in bijna alle gevallen in de
onmiddellijke nabijheid van een woonzorgcentrum.
Ons idee van ‘scheiden van wonen en zorg’ is simpel. U
woont zelfstandig en betaalt zelf de woonlasten. Voor
de dagelijkse maaltijden en huishoudelijke ondersteuning, maar ook voor verzorging, verpleging, personenalarmering en dagbesteding kunt u een beroep
doen op de medewerkers van WZU Veluwe.

Kortdurend verblijf
Wordt u ontslagen uit het ziekenhuis
maar is de terugkeer naar de eigen woning een stap te ver?
U bent ook voor een kortdurend verblijf van harte
welkom bij WZU Veluwe. Ook is het mogelijk om
tijdelijk een kamer te bewonen ter ontlasting van
een mantelzorger. De zogenaamde respijtzorg.

Bij WZU Veluwe kunt u
terecht voor de volgende
diensten en producten:
• Hulp bij uw huishouding
•	Verzorging en verpleging bij u
thuis
• Nachtzorg
•	Gespecialiseerde zorg (onder
andere dementie)

•	Palliatieve zorg (begeleiding en
ondersteuning bij een ongeneeslijke
ziekte)

•	Casemanagement bij dementie
(persoonlijke begeleiding)

• Begeleiding thuis

•	Dagbesteding op meerdere sfeervolle locaties in Doornspijk, Elburg,
Epe, ’t Harde, Oene, Nunspeet en
Wapenveld.

•	Open activiteiten in de woonzorgen wijkontmoetingscentra

•	Domotica (onder andere contact
met verpleegkundige via beeldzorg)

•	Personenalarmering
•	Maaltijden
•	Zorgwoningen (zelfstandig met
zorg en ondersteuning dichtbij)

•	Kortdurend verblijf (bij herstel na
ziekenhuisopname of bij respijtzorg)

• Woonzorgcentra:
- Woonzorgcentrum Het Nieuwe
Feithenhof, Nunspeterweg 7 in
Elburg
- Woonzorgcentrum De Boskamp,
A.Schweitzerlaan 25 in Epe
- Woonzorgcentrum Mariposa,
Sportlaan 16 in ‘t Harde
- Woonzorgcentrum De Bunterhoek,
Secr. Boerhoutweg 11 in Nunspeet
- Woonzorgcentrum Het Kodal,
Het Groene Portaal 1 in Nunspeet
- Woonzorgcentrum Rehoboth,
De Vree 1 in Wapenveld

Kijk op www.wzuveluwe.nl of neem contact op met onze cliëntadviseurs. Bereikbaar via het telefoonnummer
(0578) 76 37 08 (bij voorkeur tussen 08.30 – 17.00 uur) of via het e-mailadres servicepunt@wzuveluwe.nl.
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Meer weten over de dienstverlening van WZU Veluwe?

