Wonen met beperkte
lichamelijke zorg
(verzorgingshuiszorg)
Verzorgingshuiszorg is bedoeld voor cliënten die beperkte ondersteuning en/of
lichamelijke verzorging nodig hebben. Het betreft ouderen die nog graag zelfstandig
wonen met alle hulp en eventuele zorg binnen handbereik. Wonen in een
woonzorgcentrum kan dan uitkomst bieden.
Onze cliëntadviseurs vertellen u graag meer hierover. U kunt hen bereiken via het
algemene nummer van het Transmuraal Team: 040 – 286 4818 of via
transmuraalteam@st-anna.nl

Wonen in een woonzorgcentrum van Ananz
Ananz biedt woonzorgappartementen waar cliënten een beroep kunnen doen op
verzorging, verpleging en behandeling. Ook de maaltijden, hulp in de huishouding en
dagbesteding zijn onderdeel van de dienstverlening. Het welzijn -en daarmee de
zelfstandigheid, geborgenheid, vrijheid en privacy van de cliënt- staan centraal. We
proberen hierbij de huiselijke sfeer zo dicht mogelijk te benaderen.

Eigen huisarts
U behoudt uw eigen huisarts. Op verwijzing van uw huisarts kunt u vervolgens een
beroep doen op onze behandelaars (diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten,
logopedisten, geestelijk verzorgers en psychologen). Om het nog overzichtelijker te
maken heeft u uw eigen vaste aanspreekpunt: de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
(EVV’er). Uiteraard krijgt u bij ons zoveel als mogelijk met dezelfde vertrouwde
gezichten te maken. We werken met een vast zorgteam, waarin de verschillende
disciplines vertegenwoordigd zijn.

Individuele zorgvraag

Ons zorgaanbod gaat uit van een individuele zorgvraag. De zorg die wij bieden zal dus
per cliënt verschillend zijn. Wij overleggen met onze cliënten in welke mate zij
verzorging, verpleging en behandeling wensen. Afspraken worden vastgelegd in een
Zorgleefplan, waarin we nadrukkelijk aandacht besteden aan welzijn. Onze zorg
baseren we op de afgegeven indicatie.

Samen met het Geriatrie Expertise Centrum
De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De
professionele zorgverleners van Ananz zijn onderdeel van het Geriatrie Expertise
Centrum (GEC) van Ananz. Het Geriatrie Expertise Centrum bestaat uit een team van
specialisten ouderengeneeskunde en behandelaars die (samen) adviseren bij
specialistische zorg voor kwetsbare ouderen.

Twee locaties
Wij bieden verzorgingshuiszorg op de volgende twee locaties:
Woonzorgcentrum Akert
Woonzorgcentrum Nicasius

Eigen woonruimte
Omdat we ons beseﬀen hoe belangrijk het is een eigen ruimte te hebben, heeft iedere
bewoner een eigen appartement met een woon-/slaapkamer, een kleine keuken en een
badkamer. Uiteraard mag u uw eigen woonruimte naar wens inrichten met persoonlijke
en dierbare spullen. Op deze manier kunt u zich altijd terugtrekken in een veilige en
besloten omgeving. Elk appartement is daarnaast voorzien van een oproepsysteem
voor acute hulp en verzorging.

Gezamenlijke huiskamer
Heeft u behoefte aan gezelligheid of gezamenlijke activiteiten? Dan kunt u terecht in de
huiskamer of een van de andere ontmoetingsruimtes. De woonkamer, waar samen
gegeten kan worden deelt u met een aantal andere bewoners van het
woonzorgcentrum. Uiteraard is uw bezoek ook van harte welkom om (tegen betaling)
een hapje mee te eten. Ook kunt u hier even rustig de krant lezen of het nieuws kijken
op de televisie.

Activiteiten
Naast de gezamenlijke kleinschalige activiteiten in de huiskamer worden er in het
woonzorgcentrum ook regelmatig algemene creatieve, culturele of muzikale
activiteiten georganiseerd. Ook zijn er geregeld uitstapjes naar buiten. U kunt hier
geheel vrijblijvend aan deelnemen. Feestdagen als carnaval, Pasen en Kerstmis kunt u
hier tevens samen vieren.

Welzijn
Wij besteden aandacht aan uw welzijn. Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig en
prettig voelt. Al onze locaties zijn gelegen in een groene omgeving met een sfeervolle
tuin, terras en balkon. Iedere geloofsovertuiging wordt bij ons gerespecteerd. Uw
huisdier is welkom wanneer u hier zelf voor kunt zorgen. Bovendien bieden wij u de
mogelijkheid om (tegen betaling) gebruik te maken van de kapper, pedicure of de
wasserij.

Indicatie
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt aan de hand van landelijk
vastgestelde criteria welke vorm van zorg het meest voor u geschikt is. Om in
aanmerking te komen voor onze verzorgingshuiszorg heeft u een zogenaamd
zorgproﬁel nodig, ZZP4. Dit zorgproﬁel kunt u via de website van het CIZ aanvragen:
www.ciz.nl. Heeft u vragen of wilt u meer weten dan kunt u het CIZ ook telefonisch
bereiken via 088 - 789 10 00.

Kosten
Het verblijf in een woonzorgcentrum wordt voor het grootste gedeelte betaald uit de
Wet langdurige zorg (Wlz). Zelf betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Deze bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK),
telefoonnummer 0800- 00 87. Dit gaat buiten Ananz om.

Contact
Heeft u vragen, of wilt u een bezoek brengen aan een van onze woonzorgcentra? Dan
kunt u contact opnemen met het transmuraal team: 040- 286 48 18 of via
transmuraalteam@st-anna.nl.

