Accolade Thuis

Accolade Thuis, liefdevolle zorg bij u thuis!
U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als u gezondheidsklachten
krijgt en er extra zorg nodig is, dan kan dat vaak bij u thuis. Het is belangrijk
dat u op tijd over nadenkt over de vraag: hoe wil ik straks wonen? De meeste
mensen willen graag in de vertrouwde omgeving oud worden met een goede
kwaliteit van leven. Gelukkig is er met de thuiszorg van Accolade heel veel
mogelijk.
Samen met u kijken we elke keer hoe het
gaat en wat we kunnen doen, zodat u
zolang mogelijk in uw eigen huis kan
blijven wonen. Niets is fijner dan te wonen
in een vertrouwde omgeving. Soms gaat
het niet meer, het is niet meer veilig om
alleen te wonen, de zorgvraag wordt te
complex, of iemand heeft 24 uur per dag
zorg nodig. In dat geval zoeken we samen
met naar een goede plek, bijvoorbeeld op
een van onze locaties.

Accolade Thuis:
Door het ouder worden of
door ziekte kan het soms
nodig zijn om de
thuiszorg in te schakelen. Dat
is zorg bij u thuis in uw
vertrouwde omgeving.
Accolade thuis is christelijke
thuiszorg bij u in de regio
Assen en Bilthoven.

Kan ik thuiszorg krijgen?
Afhankelijk van de zorgvraag die u heeft kunt u thuiszorg
krijgen. De wijkverpleegkundige
van Accolade kijkt samen met u wat er nodig is en welke
ondersteuning u graag zou willen hebben. We bespreken
uw persoonlijke situatie en maken samen afspraken.
Indien nodig kan de wijkverpleegkundige ook
ondersteunen bij het aanvragen van hulp in de
huishouding, bij de gemeente via het WMO-loket.
Welke thuiszorg hulp is er?
Verpleging en persoonlijke verzorging. Dit is zorg door
een verzorgende of verpleegkundige, bijvoorbeeld bij
wondverzorging, maar ook bij douchen, opstaan uit bed
en het geven van medicijnen.
Begeleiding, voor praktische vaardigheden om beter
om te gaan met moeilijke situaties.
Preventief huisbezoek van de wijkverpleegkundige, om
samen te kijken naar de mogelijkheden.

Geheugenproblemen?
Wanneer er (beginnende) geheugenproblemen zijn of er een
vermoeden van dementie is komt onze casemanager dementie bij u
thuis. Zij begeleidt u en uw mantelzorger in het vinden van de weg in
alle wetten, regels en zorg mogelijkheden rondom dementie. Onze
casemanager is een vaste begeleider voor mensen met dementie én
hun naasten. Ze informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en
regelt zorg. Zo helpt ze om te gaan met de ziekte en met de
gevolgen ervan in het dagelijks leven.
Onze casemanager staat letterlijk naast een persoon met dementie
vanaf de diagnose tot een opname in een verpleeghuis of bij
overlijden. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend
oor en een aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij:
Het vinden van de weg in de wereld van zorg en welzijn.
Het regelen van de juiste zorg op het juiste moment.
Het bieden van emotionele begeleiding.
Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie is vastgesteld,
heeft recht op een casemanager. Dit wordt ook vergoed vanuit de
basisverzekering.

Liefdevolle
zorg bij
u thuis
Maak vrijblijvend een
afspraak via:
085-2080294,
thuiszorg@accoladezorg.nl
@accoladezorg.nl
www.accoladezorg.nl/thuis

