Zorg en hulp thuis in Almere

Samen zorgen voor de mensen, altijd voor de mensen
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Volg ons ook op

Waardeer onze zorg
Help mee om onze zorg en hulp nog beter te maken en
laat uw waardering achter op www.zorgkaartnederland.nl.
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Zorg draait om mensen
Woonzorg Flevoland biedt een breed pakket aan zorg,
diensten en welzijnsactiviteiten in Lelystad en Almere. Wij
bieden dit in onze moderne woonzorglocaties en via onze
Thuiszorg. Goede zorg is voor ons vanzelfsprekend. Onze
medewerkers zijn respectvol en flexibel en denken altijd in
mogelijkheden. Want zorg draait om mensen.
Behoeften en wensen
Wij zijn een innovatieve organisatie met een heldere en
eigentijdse visie op zorg en welbevinden. Dat betekent dat
wij voortdurend kijken naar wat u nodig heeft, waar uw
behoeftes liggen en wat uw wensen zijn. Daar proberen
wij tijdig op in te spelen, want we vinden het belangrijk dat
iedereen zich bij ons thuis voelt. Het is onze uitdaging om
onze zorg en hulp nog beter te maken en daarbij maken wij
gebruik van de nieuwste inzichten en technologieën.
Samen zorgen
Naast onze medewerkers hebben mantelzorgers een
belangrijke plaats in onze dienstverlening. Zij weten als geen
ander wat de wensen en verlangens van hun naasten zijn.
Daar leren wij graag van. Ze zijn een toegevoegde waarde
voor onze organisatie.
Veilig en verantwoord
Het bieden van kwalitatieve, veilige en verantwoorde zorg
en dienstverlening is het uitgangspunt van ons werk. Wij
hebben het Gouden PREZO Keurmerk en zijn actief op
ZorgkaartNederland waar wij gemiddeld met een 8 worden
beoordeeld.

Woonzorg Flevoland,
samen zorgen voor de mensen, altijd voor de mensen.
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Ondersteuningsarrangementen
Wanneer u moeite heeft om structuur en invulling te geven aan het dagelijks leven, kunt u gebruik maken van de
ondersteuningsarrangementen van Woonzorg Flevoland.
Individuele begeleiding
Onze individuele begeleiders bieden ondersteuning op het
gebied van uw welzijn en het organiseren van praktische zaken
in het dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan het aangaan
en onderhouden van sociale contacten, het bijhouden van uw
administratie en het ontlasten van de mantelzorger. Daarbij
is ons uitgangspunt dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven
wonen en leven en wij hierbij, indien nodig, de mantelzorg
kunnen ontlasten.
Dagbesteding
Heeft u behoefte aan sociale contacten of wilt u deelnemen
aan activiteiten? Dan begeleiden wij u graag in verschillende
vormen van dagbesteding in Almere. De dagbesteding biedt
u een prettige invulling van de dag. Het is een mooie manier
om met andere mensen in contact te komen en samen deel
te nemen aan verschillende activiteiten. Wij verzorgen de
dagbesteding vanuit een aantal locaties in Almere, zoals vanuit
de Reedewaard en Almere Jungle.
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Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Als gevolg van een psychische, verstandelijke of
lichamelijke beperking kunnen mensen moeite hebben
met het zelfstandig functioneren in de thuissituatie. De
Wet maatschappelijke ondersteuning is er om mensen te
stimuleren zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.
In het kader van deze wet kan men een beroep doen op
ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Iedere gemeente
bepaalt zelf de uitvoering van deze wet

Voor meer informatie over ondersteuningsarrangementen
kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies via:
036 52 56 820
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

Huishoudelijke Ondersteuning
Als het huishouden u te veel of te zwaar wordt, kunnen
onze huishoudelijk ondersteuners in Almere een deel van
deze werkzaamheden van u overnemen. Zij helpen u graag
bij huishoudelijke taken zoals stofzuigen, dweilen of het
schoonmaken van uw sanitair.
Hoe kom ik in aanmerking voor een
ondersteuningsarrangement van Woonzorg Flevoland?
Wanneer u in toenemende mate moeite ondervindt bij
het organiseren van uw dagelijkse routine kunt u terecht
bij het wijkteam. Het wijkteam is er voor u wanneer u
vragen of problemen heeft waar u zelf niet uit komt. De
wijkwerkers van het wijkteam vertegenwoordigen diverse
zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk. In gesprek met het
wijkteam wordt er met u gekeken waar u ondersteuning
bij kunt gebruiken. Wat is uw ondersteuningsvraag? Waar
redt u het niet meer alleen? De participatie adviseur
bespreekt met u wie u kan ondersteunen en wat u zelf
kunt doen. Heeft u professionele ondersteuning nodig, dan
helpt de participatie adviseur u om met ons in contact te
komen. Met één van onze casemanagers maakt u duidelijke
afspraken over welke ondersteuning u krijgt, hoeveel en
wanneer.

“

Ze blijven ook weleens zitten om een babbeltje te
maken. Je vervreemt daardoor niet, je bent niet eenzaam,
door de dames van de huishoudelijke ondersteuning

”

De heer Uffelie, cliënt Huishoudelijke Ondersteuning

Voor huishoudelijke ondersteuning betaalt u een
inkomensafhankelijke bijdrage aan het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze bijdrage
wordt vastgesteld door het CAK. Kijk voor meer informatie
over de eigen bijdrage op www.cak.nl of neem contact op
met onze zorgadviseurs via:
036 52 56 820
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl
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Persoonlijke verzorging en ondersteuning
Er kan een moment komen waarop huishoudelijke
ondersteuning niet meer voldoende is en u of uw naaste
verpleging en verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname, vanwege een chronische ziekte, bij
dementie of bij zorg in de laatste levensfase.
Onze medewerkers staan zeven dagen per week voor u klaar.
Zij ondersteunen u of uw naaste bijvoorbeeld bij het opstaan
of naar bed gaan, wassen/douchen en aankleden, het aan- en
uittrekken van steunkousen, eten en drinken of de toiletgang.
Ook voor meer complexe persoonlijke verzorging kunt u bij ons
terecht, zoals bijvoorbeeld voor het toedienen van medicijnen,
het verzorgen van sondes, katheters of stoma’s.
Verpleging en verzorging thuis wordt geregeld door de
zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging.
Voor de wijkverpleegkundige zorg die u ontvangt, geldt geen
bijdrage en ook geen eigen risico.
De wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt wanneer
u zorg van Woonzorg Flevoland krijgt. Zij* kijkt samen met
u en uw naasten naar wat nodig is om zo lang mogelijk
in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.
Zij signaleert, adviseert en coördineert alles rondom uw
zorg en ondersteuning. Alle afspraken die zij met u maakt,
worden vastgelegd in een zorgplan. Uw wijkverpleegkundige
werkt nauw samen met uw apotheek, medisch specialisten,
maatschappelijk werk en het sociaal wijkteam in uw gemeente.
* Voor ‘zij’ kunt u ook ‘hij’ lezen.
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Geen directe zorgvraag, maar wel hulp gewenst?
Heeft u nog geen duidelijke zorg- of hulpvraag, maar voelt
u zich bijvoorbeeld niet meer veilig alleen thuis? Bent
u eenzaam of op zoek naar mantelzorgondersteuning?
Onze wijkverpleegkundige geeft advies over diensten en
mogelijkheden. Zij komt bij u thuis en brengt samen met u
in kaart wat uw zorgvraag inhoudt. Daarbij wordt allereerst
gekeken naar uw eigen mogelijkheden en die van de mensen
in uw omgeving.

U kunt onze wijkverpleging bereiken via uw huisarts of door
contact op te nemen met Woonzorg Flevoland via:
036 52 56 820
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

Advies & behandeling
Het Advies & Behandelteam van Woonzorg Flevoland bestaat
uit professionals die gespecialiseerd zijn in complexe zorg
voor ouderen. In Almere worden de diensten van dit team
steeds verder uitgebreid, denkt u hierbij aan de specialist
ouderengeneeskunde en de ergotherapeut.

Door de multidisciplinaire aanpak van ons team kunnen
we er samen met u voor zorgen dat u zo lang mogelijk het
leven kan blijven leiden, zoals u dat wenst. Binnen uw eigen
omgeving. Onze zorg kan kortdurend, langdurend, intensief
of consultatief zijn en gericht op lichamelijk en/of psychisch
welbevinden.
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Zorg voor mensen met dementie
Dementie is een ziekte die iemand langzaam maar zeker
afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Voor veel
mensen met dementie is de zorg die zij krijgen van hun
partner, familie of buren in eerste instantie het belangrijkst.
Er kan echter een moment komen dat er zorg van derden
nodig is, soms als aanvulling, soms als vervanging.
Zorg op maat
Meestal bespreekt u uw klachten eerst met uw huisarts. Deze
kan u adviseren wat de eventuele vervolgstappen zijn. U kunt
bijvoorbeeld gebruik maken van een professionele begeleider:
een casemanager dementie. De casemanager dementie van
Woonzorg Flevoland is een vast aanspreekpunt: de spin in
het web voor mensen met dementie en zijn of haar naasten.
De casemanager dementie kan de verschillende zorgvragen
zoals thuiszorg, dagbesteding en benodigde aanpassingen op
elkaar afstemmen en daardoor een belangrijke steun zijn. De
casemanager dementie maakt u wegwijs in de mogelijkheden
van alle regelgeving, de zorg- en dienstverlening, helpt bij het
zoeken naar oplossingen bij dagelijkse problemen en bij het
inzetten van zorg. Hiervoor werkt de casemanager dementie
samen met alle betrokken disciplines zoals de huisarts,
wijkverpleegkundige en zorgadvies. Daarnaast verzorgt onze
specialist ouderengeneeskunde wekelijks een spreekuur voor
kwetsbare ouderen.
Hoe kunt u gebruik maken van dementiezorg?
U kunt zich aanmelden via onze wijkverpleegkundigen,
de casemanager dementie of onze zorgadviseurs. Zij gaan
met u in gesprek om uw zorgvraag te vertalen naar een
zorgarrangement en stemmen dit af met uw zorgverzekeraar.

Onze zorgadviseurs zijn te bereiken via:
036 52 56 820
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl
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Volledig/Modulair Pakket Thuis
Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf, maar wilt u thuis
blijven wonen? Of bent u in afwachting van een appartement
in een woonzorglocatie en heeft u dag en nacht zorg nodig?
Dan kunt u gebruik maken van het Volledig of Modulair
Pakket Thuis.
Volledig Pakket Thuis
Het Volledig Pakket Thuis biedt de voordelen van het
zelfstandig wonen in uw eigen vertrouwde omgeving,
in combinatie met onderdelen van de complete zorg en
dienstverlening die in woonzorgcentra geboden worden. U
ontvangt thuis persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding,
maaltijden, zorgalarmering, huishoudelijke ondersteuning en
de mogelijkheid voor recreatieve activiteiten en dagbesteding.
Hoe het pakket er voor u uitziet, hangt af van uw indicatie. Uw
behoeften en mogelijkheden staan centraal.

Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op
www.cak.nl of neem contact op met onze zorgadviseurs via:

Modulair Pakket Thuis
De zorg waar u voor kiest kan om bepaalde redenen niet altijd
direct beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat u hebt gekozen
voor zorg met verblijf, maar er (nog) geen appartement voor u
is. U komt dan mogelijk in aanmerking voor overbruggingszorg
in de vorm van Modulair Pakket Thuis (MPT). U ontvangt
deze zorg thuis, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding,
verpleging, verzorging en/of huishoudelijke ondersteuning.
Het Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis vallen
binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een (lage)
eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en eigen
vermogen.

036 52 56 820
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl
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Zorgalarmering
U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw
eigen omgeving. Maar dan wel graag met de zekerheid dat
u hulp krijgt als u die plotseling nodig heeft. Zorgalarmering
biedt deze zekerheid.
Voor wie is Zorgalarmering?
Zorgalarmering is voor iedereen die de zekerheid van hulp
achter de hand wil hebben als de situatie hierom vraagt.
Zorgalarmering geeft u en de mensen om u heen vaak een
gerust en veilig gevoel.
Wat is Zorgalarmering?
Met Zorgalarmering kunt u in het geval van plotselinge of
onverwachte situaties 24 uur per dag, 7 dagen per week om
hulp vragen. Met één druk op de knop kunt u een beroep
doen op de hulp van uw familie, mantelzorg, buren of een
professionele zorgmedewerker. Niet alleen overdag, maar
ook ‘s nachts en in het weekend. Hierdoor behoudt u uw
zelfstandigheid.
Indien gewenst, kunnen wij u helpen bij het aanvragen van
zorgalarmering. Ontvangt u het Volledig Pakket Thuis, dan
organiseren wij de zorgalarmering voor u via een collega
zorgaanbieder.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal onze afdeling
Zorgadvies samen met u bekijken welke vorm van
alarmering het beste bij u past. U kunt onze zorgadviseurs
bereiken via:
036 52 56 820
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl
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Aanvullende diensten
Woonzorg Flevoland biedt meer dan alleen de eerder
genoemde diensten.
Met eHealth, digitale ondersteuning in de zorg, biedt
Woonzorg Flevoland volop mogelijkheden om zelf de regie te
houden en langer zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving
te blijven wonen. Voorbeelden van eHealth zijn gedeelde
agenda’s en medicatie op afstand. Omdat de mogelijkheden
met de dag variëren en groter worden kunt u voor informatie
hierover het best contact opnemen met onze zorgadviseurs.
Woonzorg Flevoland biedt steun en hulp in de laatste
levensfase, palliatieve zorg. Veel mensen geven er de
voorkeur aan om thuis te blijven. Wij bieden dag en nacht
ondersteuning en zorg, op het moment dat dit nodig is. U kunt
vertrouwen op ons professionele team van verzorgenden en
verpleegkundigen die specialistische zorg bieden. Uitgangspunt
is dat u of uw naaste in deze laatste levensfase zoveel mogelijk
kwaliteit van leven behoudt.

Mantelzorger zijn, daar kiest u meestal niet bewust

voor. Het overkomt u. Als mantelzorger zorgt u langdurig en
onbetaald voor iemand in uw naaste omgeving die hulp en
zorg nodig heeft. Dat kan een partner, ouder of kind zijn, maar
ook een familielid, vriend of kennis. Om te voorkomen dat u
als mantelzorger overbelast raakt, biedt Woonzorg Flevoland
mantelzorgondersteuning, waardoor u als mantelzorger
‘in het zadel blijft’. Onze medewerkers bieden een luisterend oor
en helpen bij het vinden en regelen van zorg en ondersteuning.
Hierbij kunt u denken aan maatschappelijk werk, een psycholoog
of onze mantelzorgconsulent.
Wilt u graag extra zorg inkopen? Onze zorgadviseurs kijken
samen met u hoe ingekochte uren naar eigen inzicht en behoefte
kunnen worden ingezet.
Heeft u vragen over onze aanvullende diensten? Neem dan
contact op met onze afdeling Zorgadvies:
036 52 56 820
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl
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Cliëntenraad Thuiszorg
In de cliëntenraad krijgen de cliënten van een zorgorganisatie de
kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden
die hen aangaan. Een cliëntenraad thuiszorg is wettelijk verplicht
voor iedere thuiszorginstelling en vertegenwoordigt cliënten die
zorg en diensten ontvangen van de thuiszorginstelling. Het is een
zelfstandig opererend orgaan binnen Woonzorg Flevoland.
Welke bevoegdheden heeft de cliëntenraad?
Een cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei
onderwerpen die voor de cliënten van Woonzorg Flevoland Thuiszorg
van belang zijn, zoals: de kwaliteit van zorg, de maaltijden,
zorgalarmering, benoeming van een nieuwe manager/directeur,
enzovoorts. Een cliëntenraad heeft wettelijke bevoegdheden en
plichten. Deze zijn vastgelegd in de WMCZ (Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen).
Wie kunnen er meedoen in de cliëntenraad?
Cliënten die diensten van Woonzorg Flevoland Thuiszorg ontvangen,
kunnen voor en door de cliëntenraad gekozen worden. Indien
een cliënt belangstelling heeft voor zitting in de cliëntenraad,
maar zelf niet in staat is om deel te nemen, kan hij/zij zich laten
vertegenwoordigen door een familielid, contactpersoon of
vrijwilliger.

Wilt u iets delen met de cliëntenraad?
Stuur dan een mail naar:
clientenraad@woonzorgflevoland.nl
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Zorgadvies
Het zorgadviesteam van Woonzorg Flevoland is er speciaal voor u
en helpt u graag bij uw zoektocht naar de juiste zorg. Voor uzelf of
voor een familielid of bekende.
Het zorgadviesteam adviseert over de totale zorg- en
ondersteuningsvraag: van huishoudelijke ondersteuning,
lichamelijke zorg, dagbesteding of –begeleiding, complexe
verpleegbehoeften, opname in een woonzorgcentrum,
mantelzorgondersteuning tot woningaanpassingen en
zorgtechnologie. Zij stemmen dit af met de betrokken huisarts en
brengen u in contact met de juiste zorgaanbieders of leveranciers
van hulpmiddelen. Ook helpen zij u met het aanvragen van
indicaties en kunnen zij de financiële consequenties voor u op een
rij zetten. Alles om u écht te ontzorgen.
Eén contactpersoon voor het gehele traject
Tijdens het gehele adviestraject heeft u te maken met één vast
contactpersoon waar u altijd op terug kunt vallen. Daardoor
voorkomen we dat u door de bomen het bos niet meer ziet en u
steeds hetzelfde verhaal moet vertellen.
Contact met zorgadviesteam
U kunt onze zorgadviseurs op diverse locaties in Almere bezoeken.
Voor adressen en openingstijden kunt u onze website raadplegen.

www.woonzorgflevoland.nl
036 52 56 820
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl
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Bent u tevreden?
Goede zorg en dienstverlening staan bij ons hoog in het
vaandel. U heeft daar ook recht op. Maar waar gewerkt
wordt, worden ook wel eens fouten gemaakt. Het kan
voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorg of
ondersteuning. We nodigen u graag uit om uw klacht te laten
horen. Daar leren we van en geeft ons de gelegenheid om het
nog beter te doen.
Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de
wijze waarop u door Woonzorg Flevoland bent behandeld
of bejegend. Bijvoorbeeld als een medewerker een afspraak
niet is nagekomen, u geen of onjuiste informatie heeft
ontvangen of wanneer u zich onheus bejegend voelt door een
medewerker.

Vragen?
Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op onze website:
www.woonzorgflevoland.nl
vertrouwenspersoon@woonzorgflevoland.nl
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Woonzorg Flevoland

samen zorgen voor de mensen, altijd voor de mensen.
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Dit is een uitgave van:
Woonzorg Flevoland
Meentweg 12
8224 BP Lelystad
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