Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Welkom bij De Goede Zorg
Zelf zorg kiezen
Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u
nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat
u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven. Bovendien verlenen we zorg op maat. Zorg die bij u past.
U kunt dan denken aan de volgende mogelijkheden:
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De Goede Zorg verleent zorg in
heel Apeldoorn. Al meer dan 50
jaar. Aan ouderen, maar ook aan
anderen die zorg nodig hebben.
Of het nu gaat om wonen, thuiszorg, verpleging, maaltijden of
een dagbesteding. We staan voor
u klaar. Zo nodig 24 uur per dag,
maar nog liever zorgen we dat
u zo veel mogelijk zelf kunt
blijven doen. Op de manier zoals
u dat wenst en gewend bent.
Want, u bepaalt zelf wel hoe u
wilt leven. En daar helpen we u
graag bij!
Thuis in Apeldoorn
De Goede Zorg is al jarenlang een
vertrouwd adres en een begrip in
Apeldoorn en omstreken. Omdat we
alleen in de gemeente Apeldoorn
zorg verlenen, zijn we heel goed op
de hoogte van alle mogelijkheden
die er in Apeldoorn en omgeving
zijn. We wijzen u dan ook graag de
weg. De Goede Zorg werkt bewust
kleinschalig.Voor u als cliënt heeft
dat als voordeel dat u zich vlot thuis
zult voelen en u onze medewerkers al snel persoonlijk kent.
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Zorg bij u thuis
We ondersteunen uw zelfstandigheid zoveel mogelijk
en komen met een aantal diensten bij u thuis. Bijvoorbeeld verzorging, verpleging en hulp bij het
huishouden. Tevens kunt u gebruik maken van de
dagactiviteiten bij één van de woonzorgcentra.
U heeft natuurlijk alle vrijheid de zorg in te richten
zoals u dat wenst.
Zorgwoning
Een zorgwoning is prettig als u zorg nodig heeft, maar
wel zelfstandig wilt blijven wonen. De zorgwoningen
liggen dichtbij een woonzorgcentrum, zodat u gebruik
kunt maken van alle faciliteiten en hulp altijd in de
buurt is. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van
de maaltijdservice, waarbij we een heerlijke maaltijd
dagelijks bij u thuis bezorgen. Ook bieden wij hier
persoonlijke alarmering.
Woonzorgcentra
Als u niet meer zelf zonder hulp kunt wonen, bent u van
harte welkom in één van onze drie woonzorgcentra.
De woonzorgcentra liggen verspreid door Apeldoorn
en bieden u een aangename combinatie van wonen,
zorg en ontspanning.
Kies de zorg die bij u past
In Nederland mag u zelf kiezen van welke organisatie
u zorg wilt ontvangen. En dat is maar goed ook. Zo
kunt u zelf de zorgaanbieder kiezen die echt bij u en
uw situatie past. In deze brochure maakt u kennis
met De Goede Zorg. We hopen dat het u bevalt en dat
we binnenkort persoonlijk kennis met u kunnen maken.
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Dienstverlening bij u thuis
en overige diensten
Verzorging bij u thuis
Onze vriendelijke en deskundige medewerkers staan voor u klaar als u hulp nodig
heeft bij de dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij het wassen, aankleden, in- en
uit bed helpen en allerlei andere vormen
van hulp bij uw persoonlijke verzorging.

U woont zelfstandig en wilt het liefst
zo lang mogelijk zelfstandig blijven.
Dat begrijpen we heel goed en daarom
komen we graag bij u thuis als u bij
sommige zaken in het dagelijks leven
hulp nodig heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan verzorging, verpleging,
hulp bij het huishouden of maaltijden. Ook kunt u gebruik maken
van alle behandelmogelijkheden van
onze woonzorgcentra.

Ik, kan
wel wat extra
hulp gebruiken

Verpleging bij u thuis
Ook als u thuis verpleging nodig heeft, zijn
wij u graag van dienst. Onze gekwalificeerde medewerkers kunnen u de verpleegkundige zorg bieden die u nodig heeft.
Denkt u dan onder andere aan allerlei
andere verpleegtechnische handelingen,
zoals het verzorgen van wonden, het
toedienen van medicatie, enz.
Hulp in de huishouding
Een schoon en opgeruimd huis draagt bij
aan een prettig leven. Daarom bieden we
graag de helpende hand bij de verzorging
van uw interieur als het huishouden voor u
een te zware taak is geworden.
Dagelijks een goede maaltijd
Ook een goede maaltijd behoort tot de
mogelijkheden. U kunt in de restaurants van
onze drie woonzorgcentra dagelijks van een
maaltijd genieten. U heeft hierin de keuze
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uit diverse mogelijkheden, zodat u zelf uw
maaltijd kunt samenstellen. En… woont u
in de buurt van één van de woonzorgcentra
dan bezorgen we uw maaltijd bij u thuis.
Wij informeren u graag over de kosten en
mogelijkheden.
Persoonsalarmering
Om u thuis een veilig gevoel te geven,
bieden we u 24 uur per dag persoonsalarmering. Met een simpele handeling krijgt
u direct contact via een spreek-luisterverbinding. Zo kunt u directe hulpvragen
stellen en als het nodig is, komen we snel
naar u toe. Neem voor informatie en mogelijkheden contact op met De Goede Zorg.
Dagritme houden en actief blijven
Wilt u mensen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen? Dagelijks organiseren
we op de diverse woonzorgcentra activiteiten
die er op gericht zijn anderen te ontmoeten,
dagritme te houden en actief te blijven. De
activiteiten variëren van gymnastiek, gezelschapsspelen, biljarten en bloemschikken
tot gezellige uitjes. Zo heeft u alle gelegenheid om een extra invulling aan uw dag
te geven, terwijl het daarnaast ook een
welkome ontlasting kan zijn voor familie of
vrienden die dagelijks voor u zorgen.
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Een zorgwoning, zelfstandig
wonen met zorg in de buurt
Heel zelfstandig
De zorgverlening in een zorgwoning is
vergelijkbaar met die in één van onze
woonzorgcentra. U kunt gebruik maken van
huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en andere ondersteunende
begeleiding. Omdat het woonzorgcentrum
altijd dicht in de buurt is, kunt u gemakkelijk
deelnemen aan de gezellige ontspanningsactiviteiten of gebruik maken van handige
diensten als de kapsalon of de pedicure.

Als u zelfstandig wilt blijven wonen
en toch dagelijks zorg nodig heeft,
is een zorgwoning een goede keuze.
Onze zorgwoningen liggen dichtbij
één van onze woonzorgcentra, dus
u kunt gebruik maken van alle aanwezige faciliteiten. Daarnaast is het
een prettige gedachte dat, mocht u
ons nodig hebben, we altijd in de
buurt zijn.

Met de maaltijdservice bent u bovendien
verzekerd van een warme maaltijd bij u
thuis of gezellig samen in het restaurant
van het woonzorgcentrum.

Wij, blijven
lekker op ons
zelf wonen
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Een veilig gevoel
Bij de inrichting van uw zorgwoning is
al rekening gehouden met goede toegankelijkheid, veiligheid en alle faciliteiten om
optimaal zorg te kunnen verlenen. Zo zijn
alle zorgwoningen voorzien van alarmering,
zodat we uw hulpvragen direct kunnen
beantwoorden. En als het nodig is, zijn we
heel snel bij u om u te helpen.

De voordelen van een zorgwoning voor
u op een rij:
• U blijft zelfstandig wonen
• U kunt gebruik maken van voorzieningen
van het nabijgelegen woonzorgcentrum
• U kunt gemakkelijk gebruik maken van
diverse thuiszorgdiensten
• Gezellige ontspanningsactiviteiten dichtbij
• Maaltijdservice bij u thuis of in het woonzorgcentrum
• 24 uur per dag persoonsalarmering
• Dagbesteding gedurende meerdere dagen
per week
Kortom, prettig en zelfstandig wonen
met alle zorg en faciliteiten dicht bij u in
de buurt.
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Een woonzorgcentrum, een
fijne en veilige woonomgeving
met zorg op maat
Als u niet meer zelfstandig kunt wonen, bent u van harte welkom in één van onze
woonzorgcentra die u verspreid door Apeldoorn vindt. Avondzon is gelegen in
Apeldoorn Zuid, De Matenhof in De Maten en De Veenkamp ligt in Kerschoten. Zo kunt
u zelf kiezen in welke wijk u zich het beste thuis voelt of welk woonzorgcentrum u
het meeste aanspreekt. Onze woonzorgcentra bieden u een combinatie van wonen,
zorg en ontspanning. Een fijne, veilige woonomgeving met alle zorg die u wenst.

Avondzon
Avondzon is een begrip
in Apeldoorn. Gelegen in
het gezellige Apeldoorn
Zuid, midden in de wijk
en op korte afstand
van het winkelcentrum
Hart van Zuid. In de wijk
vindt u niet alleen allerlei winkels, maar ook een apotheek
en een kerk. De bushalte bevindt
zich op loopafstand. Avondzon heeft
plaatsen voor zorg aan ouderen,
plaatsen voor groepswonen voor
dementerende ouderen en plaatsen
voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook is er een aantal
plaatsen beschikbaar voor mensen
met psychiatrische en/of psychosociale problematiek.
Rondom Avondzon staan diverse
zorgwoningen die gebruik kunnen
maken van de faciliteiten van het
woonzorgcentrum.

8

Gezellig in het hart van Zuid
Naast alle reguliere zorgfaciliteiten
heeft Avondzon een gezellige gemeenschappelijke ruimte die gebruikt
wordt als restaurant en waar u andere cliënten kunt ontmoeten voor
activiteiten, zoals bingo, kaarten,
biljarten, kerkdiensten en muzieken filmvoorstellingen. Avondzon beschikt bovendien over een eigen
kapsalon, een pedicure, schoonheidssalon, internetcafé en een bibliotheek.
In de wijk waar ook Avondzon gevestigd is, staat het grote multifunctionele centrum Dok Zuid, aan
de eerste Wormenseweg 460. In dit
nieuwe pand is een zorgsteunpunt
gevestigd, van waaruit De Goede
Zorg thuiszorg en gemaksdiensten
verleent. U kunt bij het zorgsteunpunt terecht voor al uw vragen op het
gebied van wonen, zorg en welzijn.
Het steunpunt is te bereiken onder
nummer (055) 360 30 32.

De Matenhof
In de groene wijk De Maten ligt het gezellige woonzorgcentrum
De Matenhof. U vindt er appartementen voor ouderenzorg en diverse
zorgwoningen. De Matenhof grenst aan het mooie Matenpark, waar
u heerlijk kunt wandelen. In de omgeving zijn volop voorzieningen
zoals winkelcentrum De Eglantier, openbaar vervoer op loopafstand
en een apotheek.
Ontspannen in het groen
Naast alle zorgfaciliteiten heeft
De Matenhof een gezellige gemeenschappelijke ruimte, die
gebruikt wordt als restaurant. U
kunt hier andere mensen ontmoeten voor allerlei ontspannings-

activiteiten als kaarten, biljarten, kerkdiensten en muziek- en
filmvoorstellingen. Er is ook een
huiswinkel voor de dagelijkse
benodigdheden, een kapsalon,
pedicure, internetcafé en een
bibliotheek.

De Veenkamp
De Veenkamp ligt in de wijk Kerschoten, vlak naast het winkelcentrum Het Mercatorplein en niet ver van Paleis Het Loo. De rustige,
groene omgeving is ideaal voor een wandeling. Het openbaar vervoer
is prima en De Grote Kerk is vlakbij. De hoge bouw geeft u bovendien
een wijds uitzicht over de omgeving.
Prachtig uitzicht over het parklandschap
De Veenkamp biedt ruim plaats voor zorg aan ouderen. De meeste
appartementen zijn eenpersoons, enkele tweepersoons. Veel appartementen hebben een aparte slaapkamer. In het gezellige restaurant
kunt u naast het nuttigen van een maaltijd met andere bewoners aan
allerlei activiteiten deelnemen. Zoals gezelschapsspelen, biljarten,
kerkdiensten en culturele voorstellingen. Verder heeft De Veenkamp
een kleine winkel, kapsalon, pedicure, internetcafé en een bibliotheek.
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Ik, wil graag zekerheid
Wat kost zorg van De Goede Zorg?
De kosten voor onze zorg- en dienstverlening worden bijna altijd vergoed,
wel wordt een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage gevraagd. Om een
vergoeding te krijgen, heeft u een
indicatie nodig. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een
indicatie of heeft u hulp nodig bij de
aanvraag? Neem dan gerust contact
op met De Goede Zorg. Wij helpen
u graag verder. U kunt ons bellen,
mailen of gewoon binnenlopen
bij één van onze woonzorgcentra.
Kijk voor onze contactgegevens
achterop deze brochure.

Want, u bepaalt zelf
wel hoe u wilt leven.
En daar helpen we
u graag bij!

10

Kiezen voor kwaliteit
Als u voor de diensten van De Goede Zorg
kiest, kiest u bewust voor kwaliteit. Dat merkt
u al aan onze professionele medewerkers en
enthousiaste vrijwilligers die zich iedere
dag inzetten om u de zorg te geven die u
verdient. Daarnaast werken we samen met
diverse organisaties en andere zorgaanbieders, zodat we u het beste kunnen bieden
op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Ook houden we regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle cliënten. Want,
ondanks meer dan 50 jaar ervaring, vinden
we dat zorg altijd beter kan. Daarom blijven
we zoeken naar nieuwe en betere wegen,
zodat we u de zorg- en dienstverlening
kunnen bieden die u wenst.
Kwaliteitskeurmerk
De Goede Zorg is gecertificeerd door De
Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Een organisatie
met het HKZ Keurmerk heeft intern de zaken
goed op orde, stelt de cliënt principieel
centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Een zorgleefplan zorgt voor zekerheid
Als wij u als cliënt van De Goede Zorg
mogen verwelkomen, stellen wij samen met
u een zorgleefplan op. Hierin worden alle
afspraken voor de zorg- en dienstverlening
vastgelegd. Zo weet u altijd precies waar
u aan toe bent. Wanneer uw zorgbehoefte
verandert dan wordt het zorgleefplan hierop aangepast. Duidelijk en overzichtelijk.
De voordelen van De Goede Zorg voor u
op een rij:
• Meer dan 50 jaar ervaring in zorgen dienstverlening
• Bewust kleinschalig en alleen in de
gemeente Apeldoorn
• Hulp en bemiddeling bij uw
zorgaanvraag
• 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar
• Zoveel mogelijk vaste hulp- of
dienstverleners
• Keuze uit vele soorten zorg- en
dienstverlening
• Uitstekende kwaliteitsbeoordelingen
en certificering
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Centraal kantoor:
Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn

Waar mogen wij u bij helpen?
Heeft u vragen over De Goede Zorg of over zorg in het
algemeen? Heeft u advies nodig bij het aanvragen van een
indicatie? Of wilt u meer informatie over thuiszorg of andere
zorgdiensten? We maken graag tijd voor u vrij. Neem gerust
contact op met ons centraal kantoor via (055) 576 50 50 of
mail naar info@degoedezorg.nl. Indien u dat wenst, komt
één van onze medewerkers bij u thuis om uw wensen te
bespreken. U kunt natuurlijk ook even binnen lopen in één
van onze woonzorgcentra.

Tel. (055) 576 50 50
info@degoedezorg.nl
www.degoedezorg.nl
K.v.K. 08079358
Avondzon
Eendenweg 50
Tel. (055) 533 30 20
De Matenhof
Warenargaarde 775

Want, u bepaalt zelf wel hoe u wilt leven.
En daar helpen we u graag bij!

Tel. (055) 541 14 44
De Veenkamp
Gemzenstraat 9
Tel. (055) 582 28 00

