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Ik, wil tijdelijke zorg op maat
Hotelzorg van De Goede Zorg

Bovendien is er een restaurant
waar u de maaltijd kunt nuttigen
en waar u ook mee kunt doen aan
diverse ontspanningsactiviteiten.
Hotelzorg houdt in dat:
- U een indicatie van de
wijkverpleging nodig heeft;
- Medewerkers van De Goede Zorg
u zorg en diensten verlenen;
- U persoonsalarmering in het
appartement heeft;
- U recht heeft op drie maaltijden
per dag;
- We drie keer per dag koffie en
thee serveren;
- Beddengoed en linnengoed
aanwezig is;
- Er volop activiteiten in huis zijn
waaraan u tegen een kleine
vergoeding kunt deelnemen;
- De kosten € 55,00 per dag zijn.

Hotelzorg:
tijdelijke zorg op maat
Het kan iedereen overkomen; uw mantelzorger wil op vakantie.
U komt uit het ziekenhuis, maar moet nog revalideren. Het zijn
situaties waarin u tijdelijk zorg nodig heeft. En dat moet natuurlijk
snel en eenvoudig geregeld worden. Dan is Hotelzorg van De Goede
Zorg een ideale oplossing.
Zorg in een comfortabele omgeving
U geniet van alle gemak en faciliteiten van een woonzorgcentrum,
maar dan voor een korte periode.
U komt in een comfortabele, veilige
omgeving met alle aandacht voor
uw situatie. En als er iets aan de
hand is kunt u altijd direct een
beroep op zorg doen. Zo overbrugt

u prettig de periode en revalideert
u in uw eigen tempo.
Een eigen appartement
De Goede Zorg heeft in de woonzorgcentra Avondzon, De Matenhof
en De Veenkamp verschillende
appartementen ingericht voor een
aangenaam verblijf.

U krijgt de beschikking over een
eigen appartement. Hierin staat
bijvoorbeeld een in hoogte verstelbaar bed, eenvoudig meubilair en
een televisie. Het beddengoed wordt
door ons verzorgd. Deskundige
medewerkers zijn altijd in de buurt.

Wit u meer weten?
Indien u meer wilt weten over
Hotelzorg, nodigen we u graag uit
voor een persoonlijk gesprek en
beantwoorden we al uw vragen.
Maak een afspraak via De Zorglijn:
0800 - 0604 (gratis).

