Wonen met intensieve
lichamelijke zorg
(verpleeghuiszorg)
U kunt in een situatie terechtkomen waarbij u intensieve lichamelijke zorg nodig heeft.
Vanwege ernstige lichamelijke beperkingen kunt u (tijdelijk) niet meer zelfstandig
wonen.
Voor ouderen die revalideren van een operatie of na een ziekenhuisopname is deze
situatie vaak tijdelijk. Het kan echter ook voorkomen dat u permanent, soms wel 24
uur per dag, professionele zorg en begeleiding nodig heeft. Denk hierbij aan intensieve
verpleeghuiszorg. Ook in uw laatste levensfase is continue beschikbare zorg soms
gewenst.
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

Woonzorgcentrum Heuvel
Woonzorgcentrum Heuvel is in 2014 geopend. Het ligt in een groene en rustige
omgeving in Geldrop. De huiskamers en appartementen voor intensieve
verpleeghuiszorg liggen op de begane grond en de eerste verdieping van het moderne
gebouw. Op de tweede verdieping is het Centrum voor herstel en revalidatie gevestigd.
Hier revalideren ouderen na bijvoorbeeld een operatie. In het gebouw is ook een
hospice gevestigd, met een eigen ingang en parkeerplaats.
Het groene buitengebied biedt niet alleen een mooi uitzicht, maar het wandelpad dat
om het gebouw heen loopt is ook ingericht op rolstoelen en rollators.
Het binnengebied is voorzien van een restaurant: gasterij Bij de Boom waar u kunt
genieten van een kop koﬃe, een lunch of een warme maaltijd. ’s Zomers is het er goed
toeven onder de grote parasols op het terras.

Zorg in een huiselijke omgeving

Als u op zoek bent naar een veilige huiselijke plek, voorzien van alle benodigde zorg dan
kunt u bij ons terecht. Woonzorgcentrum Heuvel is een plek waar u uw eigen leven
voort kunt zetten op de manier zoals u dat gewend was. Door een uitgebreid aanbod
aan persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding ontvangt u tevens
de ondersteuning waar u behoefte aan heeft. Hierbij zorgen wij ervoor dat u steeds
met dezelfde vertrouwde gezichten te maken krijgt. We werken met een vast
zorgteam, waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.

Eigen woonruimte
Omdat we ons beseﬀen hoe belangrijk het is een eigen thuis te hebben, heeft iedere
bewoner een eigen appartement met voordeur. Uiteraard mag u uw eigen
appartement naar eigen wens inrichten met persoonlijke en dierbare spullen.
Elk appartement is daarnaast voorzien van passend sanitair en zorgalarmering.

Gezamenlijke huiskamer
Heeft u behoefte aan gezelligheid of gezamenlijke activiteiten? Dan kunt u terecht in de
huiskamer. Deze woonkamer deelt u met een aantal andere bewoners van het
woonzorgcentrum. Ook kunt u hier uiteraard 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.

Actieve mantelzorg en professionele zorg
Wij geloven dat mantelzorg en professionele zorg elkaar versterken. We kijken samen
met u en uw mantelzorger(s) naar uw wensen, gebruiken en uw favoriete
dagbesteding. Vervolgens zoeken we samen naar een voor u zo optimaal mogelijke
kwaliteit van leven. Hierbij streven we ernaar dat uw mantelzorgers(s) een actieve rol
in uw leven blijft/blijven spelen. Uiteraard binnen ieders wensen en mogelijkheden.

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 verpleeghuiszorg heeft u een zogenaamd zorgproﬁel
nodig, ZZP6. Dit zorgproﬁel kunt u via het CIZ aanvragen. Dit kan telefonisch via 088 789 10 00 of via hun website www.ciz.nl
Onze cliëntadviseurs ondersteunen u graag bij de aanvraag. U kunt hen bereiken via
het algemene nummer van het Transmuraal Team: 040 – 286 48 18 of via
transmuraalteam@st-anna.nl

Kosten en vergoedingen
De zorg en het verblijf worden voor het grootste gedeelte betaald uit de Wet
langdurige Zorg (WIz). Zelf betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze
bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK),
telefoonnummer 0800 - 0087. Dit gaat buiten Ananz om.
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