Thuiszorg

en overige diensten
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Driezorg
Driezorg ondersteunt u waar nodig, zodat u zelfstandig oud kunt worden
in uw eigen huis. Met onze tien locaties in Zwolle en één in Hattem zijn
we altijd dichtbij. Met huishoudelijke hulp, wijkverpleging,
personenalarmering en extra diensten. Neemt u bij vragen gerust
contact op met ons Servicepunt. Zij helpen u graag verder.

Personenalarmering
Wilt ook u langer thuis blijven wonen?
Met Personenalarmering behoudt
u uw zelfstandigheid. Gaat er thuis
toch iets mis, dan bent u met één druk
op de alarmknop in verbinding met
de Zorgcentrale. 24 uur per dag het
gemak van directe hulp als het nodig
is. Veilig, zeker en comfortabel in uw
eigen huis. Dat is prettig voor u, maar ook
voor uw familie, vrienden en buren.
Als u bij Driezorg komt wonen zit het
alarm standaard in de woning, maar
u kunt ook personenalarmering en
opvolging aanvragen als u in de wijk
woont. Om gebruik te kunnen maken
van personenalarmering wordt er in
uw woning een alarmeringssysteem
aangebracht. Dit systeem staat
voortdurend in verbinding met de
alarmknop, die u via een pols- of

halszender dag
en nacht bij u kunt dragen. Wanneer
u in nood verkeert, drukt u de knop
van uw alarmering in. U wordt dan
doorverbonden met de Zorgcentrale
die 24 uur per dag bezet is door een
verpleegkundige. Deze kan uw situatie
beoordelen, kan u ondersteunen
en zo nodig hulp inschakelen. De
alarmopvolging wordt gedaan door het
wijkverplegingteam van Driezorg.
Zij zijn dag en nacht beschikbaar en altijd
binnen 30 minuten aanwezig.

Huishoudelijke hulp
Er kan een moment komen dat het
huishouden u zwaar valt. Driezorg
biedt dan huishoudelijke hulp. Onder
huishoudelijke hulp wordt verstaan
alle activiteiten die nodig zijn voor een
schoon en leefbaar huis. Het is heel
eenvoudig. U kunt dit aanvragen bij het
WMO loket van de gemeente (Zwolle
tel. 038-498 9980, Hattem
tel. 038 443 1616). Daarna
neemt u contact met ons op
en wij plannen met u een
kennismakingsgesprek.
Wij bepalen dan samen met
u welke ondersteuning u
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nodig heeft en wat u eventueel zelf kunt
doen. Dan bepalen we samen hoe vaak
en op welk tijdstip wij bij u thuis komen.
Een vertrouwd gezicht levert vervolgens
de ondersteuning die u wenst en op het
moment dat u dat wenst.
Een schoon en opgeruimd huis, daar
kunt u op rekenen bij Driezorg!

Wijkverpleging
U kunt bij ons wijkverpleging, zorg
thuis, afnemen. Het kan gaan om
praktische hulp bij het douchen
en aankleden, maar ook om
medische zorg. Wij staan 24
uur per dag voor u klaar om
u te ondersteunen. In overleg
met onze wijkverpleegkundige
bekijkt u samen precies wat u
nodig heeft. Deze luistert naar
wat u belangrijk vindt zodat
de ondersteuning past bij uw
wensen. Samen bepaalt u hoe
vaak en op welke tijdstippen
onze collega’s bij u komen.
De wijkverpleegkundige geeft
de indicatie voor u af. Komt u
gerust kennismaken met onze
wijkverpleegkundigen tijdens
hun spreekuur op locatie. Voor

meer informatie over de spreekuren
van de wijkverpleegkundigen kunt u
contact opnemen met ons Servicepunt.

Intensieve zorg thuis met een VPT/ MPT
Heeft u een intensieve zorgvraag, 24
uur per dag? Wilt u in uw eigen huis
blijven wonen? Dan kan Driezorg u
deze zorg thuis bieden met een Volledig
Pakket Thuis (VPT) of een Modulair
Pakket Thuis (MPT). Voor deze zorg
heeft u een indicatie van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.
Met een indicatie voor VPT of MPT
kunt u binnen onze woon(zorg)locaties
langer thuis blijven wonen. Dit wordt
ook wel ‘verzorgd wonen’ genoemd.
Hiermee heeft u de voordelen van het
wonen in uw eigen huis gecombineerd
met de zorg en service zoals die worden
geboden in een zorgcentrum. Dat

betekent dat u 24 uur per dag kunt
terugvallen op professionele zorg.
Samen met u en eventueel uw
mantelzorger maken wij een
persoonlijk zorgplan. Dat kan bestaan
uit huishoudelijke zorg, begeleiding,
verzorging en verpleging op maat. Op
basis van uw indicatie kan er dagelijks
een medewerker bij u thuis komen.
Voor vragen kunt u terecht bij de
wijkverpleegkundige of kunt u bellen
naar het servicepunt van Driezorg. Zij
kunnen u ook ondersteunen bij het
proces dat u moet doorlopen voor de
aanvraag bij het CIZ.
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Extra diensten

Warme maaltijd
We hebben op meerdere locaties een
restaurant wanneer u gezellig samen
wilt eten. Aanmelden is niet nodig.
Liever thuis? Natuurlijk is het mogelijk om
uw maaltijden thuis te laten bezorgen.
Dat kan hoe u dat wilt. Koud of warm,
diepvries of niet. Wij werken daarin
samen met Van Smaak.

Kleding wassen
Via onze samenwerkingspartner
kunnen we voor u de was verzorgen.

Postadres
Postbus 658
8000 AR Zwolle
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Servicepunt
(038) 200 11 00

Catering en verhuur ruimtes
Heeft u eens meer ruimte nodig dan
uw eigen woning? Geen probleem. We
hebben meerdere ruimtes die geschikt
zijn om bijvoorbeeld uw verjaardag te
vieren met een grotere groep. Samen
bespreken we graag hoe u daar
invulling aan geeft en of u behoefte
heeft aan catering.

Activiteitenaanbod
Er is op onze locaties een ruim aanbod
aan activiteiten. Van biljartverenigingen
en Fitgym lessen tot gezellig samen
koffie drinken. Kijkt u gerust op onze
website voor al onze activiteiten of
vraag ernaar bij onze locaties. U kunt bij
de meeste activiteiten ook aansluiten
wanneer u niet op op onze locaties
woont.

E-mail
info@driezorg.nl

Internet
www.driezorg.nl

Volg ons ook op:
02-2021

De dagelijkse zaken zoals wassen en
koken gaan u wellicht minder makkelijk
af dan vroeger, of u heeft er gewoon
geen zin meer in. Dan kan Driezorg u
ondersteunen.

