Wat kost thuiszorg?
De kosten voor thuiszorg worden bijna altijd vergoed, wel
moet u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. 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 via (055) 576 50 50, mailen naar
info@degoedezorg.nl of gewoon binnenlopen bij één van
onze woonzorgcentra.
De voordelen van De Goede Zorg voor u op een rij:
• Meer dan 50 jaar ervaring in zorg- en 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-/dienstverleners
• Keuze uit vele soorten zorg- en dienstverlening
• Uitstekende kwaliteitsbeoordelingen en certificering

Waar mogen wij u bij helpen?
Heeft u vragen over De Goede Zorg of over zorg in het
algemeen? Heeft u hulp 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 wilt,
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.

Centraal kantoor:
Loolaan 1
7314 AA  Apeldoorn
Tel. (055) 576 50 50
info@degoedezorg.nl
www.degoedezorg.nl
Avondzon
Eendenweg 50

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

Tel. (055) 533 30 20
De Matenhof
Warenargaarde 775
Tel. (055) 541 14 44
De Veenkamp
Gemzenstraat 9
Tel. (055) 582 28 00

Informatie
over zorg en hulp
bij u thuis

Ik, kan wel
wat extra hulp
gebruiken

Welkom bij
De Goede Zorg

We komen graag bij u thuis
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. Denkt u dan bijvoorbeeld aan:

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 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!

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.
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. Denk dan
onder andere aan het verzorgen van wonden,
het toedienen van medicatie en allerlei
andere verpleegtechnische handelingen.

Ik, hoef
niet meer zelf
te koken
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Hulp in de huishouding
Een schoon en opgeruimd huis draagt bij
aan een prettig leven. Daarom bieden we
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
uit diverse mogelijkheden, zodat u zelf uw

maaltijd kunt samenstellen. En… woont u
in een zorgwoning bij het 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 clienten in de zorgwoningen en in de
directe omgeving van het woonzorgcentrum, 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.
Dagritme houden en actief blijven
Wilt u mensen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen? Dagelijks organiseren
we in onze 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 leuke 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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