Waar kan ik meer informatie
vinden?
●
●
●
●
●
●

www.regelhulp.nl
www.ciz.nl
www.isdbollenstreek.nl
www.hozo.nl
Folder “Hoe krijg ik een indicatie?”
Folder “Wat kan HOZO Zorg Thuis voor mij
betekenen?”

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt met al uw vragen over dit onderwerp
terecht bij onze cliëntconsulent:
Annemieke Schagen
☎ 0252 – 576 500
✉ a.schagen@hozo.nl HOZO

Welke vormen
van zorg biedt
HOZO?
Wonen met zorg
Als u zoveel hulp nodig heeft, dat u niet
meer zelfstandig kunt blijven wonen, bent
u van harte welkom in woonzorgcentrum
Bloemswaard, Parkwijk of Maronia.
In onze woonzorgcentra wordt zorg
verleend aan mensen met lichamelijke
(ofwel somatische) klachten en mensen
met een beginnende of gevorderde vorm
van dementie of andere oriëntatie- en
geheugenproblematiek.
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Welke vormen van
zorg biedt HOZO?

Zorg thuis
Ook indien u zorg nodig heeft, maar wel thuis
wilt blijven wonen, kunnen wij u helpen. Wij
bieden:
● huishoudelijke hulp, zoals het schoonmaken
van uw woning en het wassen van uw
kleding;
● persoonlijke verzorging en verpleging, zoals
hulp bij het wassen en aankleden, het aanen uittrekken van steunkousen, wondverzorging en het toedienen van medicatie.
● volledig pakket thuis (vpt): u heeft een
indicatie voor verblijf in een woonzorgcentrum, maar ontvangt de geïndiceerde
zorg en dienstverlening thuis.
● modulair pakket thuis (mpt): u heeft een
indicatie voor verblijf in een
woonzorgcentrum, maar ontvangt een deel
(module) van de geïndiceerde zorg thuis.

Dagverzorging
Wilt u wat meer onder leeftijdgenoten
zijn of uw mantelzorger ontlasten? Onder
begeleiding van een welzijnsmedewerker

en verzorgende kunt u de dag gezellig
doorbrengen in het dagcentrum in
Bloemswaard.

Eerstelijns verblijf
Zowel in Bloemswaard als in Parkwijk
zijn twee appartementen voor eerstelijns
verblijf. Hiervan kunt u gebruikmaken als
u bijvoorbeeld moet herstellen na een
ziekenhuisopname. Met een indicatie van
uw huisarts, het ziekenhuis of een specialist
ouderengeneeskunde worden uw verblijfs- en
zorgkosten vergoed door uw zorgverzekering.
Heeft een geen indicatie voor eerstelijns
verblijf, maar wel een indicatie voor
thuiszorg? Dan kunt u in een van de twee
appartementen in Bloemswaard terecht.
De zorgkosten worden vergoed door uw
zorgverzekeraar. Uw verblijfskosten betaalt
u zelf. Deze bedragen € 38,50* voor een
eenpersoonsappartement en € 49,00* voor
een tweepersoonsappartement. Deze prijzen
zijn exclusief maaltijden, maar inclusief
schoonmaak.
*
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