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Verzorgd logeren

Heeft u vragen?

Als je net terugkomt uit het ziekenhuis en je je nog niet
zelfstandig kunt redden, dan zou het toch mooi zijn als je op
een plek zou kunnen logeren waar je ook de zorg krijgt die
je nodig hebt. En als je als mantelzorger even met vakantie
wilt, wat zou het dan toch een verschil maken als je weet
dat je naaste in goede handen is op een prettige plek.

Wilt u meer weten over onze logeermogelijkheden?
Omdat u als mantelzorger ook even bij moet tanken?
Of omdat u graag wilt revalideren in een zorgzame
omgeving?

Bel dan met de de afdeling Klantondersteuning van
onze organisatie, telefoonnummer 088 - 96 84 096,
tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag.

Daarvoor hebben wij enkele logeerkamers met zorgfaciliteiten beschikbaar. Deze logeerkamers zijn aanwezig in
onze woonservicecentra in Dwingeloo,
Ruinen en Havelte. In deze folder staat op een rij wat u kunt
verwachten.
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Wasgoed
U kunt uw was door ons laten wassen in onze eigen wasserij.
Daarvoor is het nodig dat uw
kleding wordt voorzien van een
wasmerk. Dat merken wordt
door ons tegen betaling voor u
verzorgd. Wanneer u van deze
voorziening gebruik wilt maken
is het nodig dat u uw kleding op de
dag van binnenkomst aflevert
om te laten merken. Bied daarbij niet al te kwetsbare
kledingstukken aan, zoals zijden blouses.
Wilt u de was door familie of bekenden laten doen,
dan kan dat ook natuurlijk. Maak hier dan wel goede
afspraken over met onze afedeling Klantondersteuning.

Alle vrijheid en alle voorzieningen
Iedere logé heeft een eigen
appartement, zoveel mogelijk met
eigen sanitair. U krijgt daarbij de zorg
en diensten die u nodig heeft op maat
en volgens afspraak
aangeboden.
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik
maken van alle faciliteiten in onze
woonzorgcentra. U kunt meedoen met
activiteiten, maar u kunt ook de
pedicure of kapper bij u laten komen.

En er zijn geen bezoektijden, dus iedereen blijft net zo
welkom als bij u thuis.
Bezoekers kunnen zelfs blijven eten. Maakt u samen
gebruik van het restaurant, wel zo gezellig!

Naar het ziekenhuis?
Het kan zijn dat u tijdens uw logeerperiode bij ons
onverwacht in het ziekenhuis moet worden opgenomen.
In dat geval blijft uw kamer bij ons gedurende vijf dagen
voor u gereserveerd. Duurt uw verblijf in het ziekenhuis
langer, dan bekijken we uw plaatsing bij ons opnieuw.
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Heeft u voor uw
herstel/revalidatie extra
begeleiding nodig,
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Wat kunt u op uw kamer verwachten
Onze kamers zijn volledig
ingericht: hotelkamers eigenlijk, maar
wel ingericht op de
behoeften van mensen die extra zorg
behoeven. Dus staat er een
hoog/laagbed in bijvoorbeeld.
En net als in een hotel ontvangt
u bedlinnen, handdoeken en
washandjes van ons.

Bellen
Uw bereikbaarheid blijft optimaal tijdens uw verblijf bij ons.
U kunt bij ons een telefoontoestel huren,
maar wellicht heeft u een mobiel toestel. Ook dat mag u
gewoon gebruiken.
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