Hoe kom ik in aanmerking?

Meer informatie

We adviseren u graag over de
vele mogelijkheden en zoeken
uit wat in uw situatie het beste
past. Ook kunnen wij u zo nodig
ondersteunen bij een indicatieaanvraag. Belt u gerust voor verdere
informatie of ondersteuning met de
afdeling Service & Bemiddeling.

Wilt u meer weten over ons aanbod
van wonen, zorg, welzijn en diensten?
Kijk dan op www.margaklompe.nl

ZMK18112

U kunt ook bellen of mailen
naar Service & Bemiddeling
T 0544 47 41 14 of mail naar
serviceloket@szmk.nl.

Postbus 71, 7140 AB Groenlo
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
Telefoon 0544 47 41 00

www.margaklompe.nl

Extra ondersteuning voor
(thuiswonende) ouderen

Eerstelijnsverblijf
Ons doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven en
wonen in hun vertrouwde omgeving. Maar als er wat extra zorg,
aandacht of behandeling nodig is, dan kunnen ouderen, chronisch
zieken en hun mantelzorgers altijd op ons rekenen. Zeven dagen
per week en 24 uur per dag als het nodig is.

Logeren

Dagverzorging

Dagbehandeling

Een nachtje per week of vaker logeren
bij Marga Klompé? Geen probleem.
Op basis van beschikbaarheid en
ruimte bieden wij logeeropvang aan
in verschillende locaties van Marga
Klompé. We bieden een veilig logeer
adres in een beschermde woon
omgeving. U kunt er bijvoorbeeld
ondersteuning krijgen bij het wassen,
aankleden en medicijnen innemen.
Ook kunt u gebruik maken van het
dienstenaanbod in de locatie waar u
verblijft. Onze zorgmedewerkers zijn
aanwezig in de locatie en beschikbaar
als het nodig is. Logeren of tijdelijke
opvang is mogelijk op basis van een
indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van uw
gemeente, een zorgprofiel van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of
op basis van eigen financiering.

Speciaal voor thuiswonende ouderen en
chronisch zieken, die op zoek zijn naar
sociale contacten biedt Marga Klompé
dagverzorging. Wekelijks komt u een
of meerdere dagdelen in een gezellige
omgeving bij elkaar om samen deel
te nemen aan activiteiten in groepsverband. Het kan gaan om creatieve
activiteiten, spellen en ontspanning.
Ook kan gebruik worden gemaakt
van een warme maaltijd. Het vervoer
van en naar de dagverzorging wordt
in overleg verzorgd. Dagverzorging is
mogelijk op basis van een indicatie van
de gemeente (Wmo), ter overbrugging
vanuit uw zorgprofiel van het CIZ of op
basis van eigen financiering.

Thuiswonende ouderen met een
lichamelijke of psychogeriatrische
beperking kunnen hun zelfstandigheid behouden en zelfs vergroten met
Marga Klompé dagbehandeling. Onder
professionele begeleiding wordt u
ondersteund bij het ontmoeten van
anderen en het leren omgaan met
beperkingen. In een gezellige omgeving
worden activiteiten in groepsverband
aangeboden: van spel tot ontspanning en beweging. Behandeling door
een arts of een fysiotherapeut maakt
onderdeel uit van de dagbehandeling.
Dagbehandeling is alleen mogelijk op
basis van een indicatie van het CIZ.

Heeft u tijdelijk extra zorg nodig,
bijvoorbeeld nadat u in het ziekenhuis
heeft gelegen? En kunt u nog niet
direct terug naar huis om voor uzelf te
zorgen? Dan biedt eerstelijnsverblijf
voor een korte periode uitkomst. Dat is
bedoeld voor mensen met een tijdelijk
hogere zorgvraag, die niet in de thuissituatie gegeven kan worden. In overleg krijgt u verzorging, begeleiding
en verblijf aangeboden. Met als doel
om binnen maximaal drie maanden
zodanig hersteld te zijn dat u weer
veilig naar huis kunt. Eerstelijnsverblijf
is mogelijk op basis van een indicatie
vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deskundige medewerkers
De deskundige medewerkers en vrijwilligers van Marga Klompé staan ouderen
en chronisch zieken als mantelzorgers
graag met raad en daad terzijde.
Maar ze doen meer. Juist omdat ze
werkzaam zijn bij een professionele en
betrokken organisatie zijn ze alert op
veranderingen. Zij signaleren bijvoorbeeld dat u of degene voor wie u zorgt
aanvullende hulp nodig heeft, waardoor
er in overleg direct actie kan worden
ondernomen. Een prettig idee.
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