Wat biedt Vughterstede nog meer?
Vughterstede heeft een jarenlange ervaring in de ouderenzorg en bij een
toenemende zorgbehoefte kunnen wij blijven voorzien in een goede ondersteuning,
zoals Tafeltje-Dekje, Personenalarmering, Dagbesteding ‘De Lindetuin’ en Thuiszorg
Vughterstede.
In onze woonzorgcentra kunt u samen met leeftijdsgenoten deelnemen aan
activiteiten, zoals sport en spel, tabletles en samen eten of koffie drinken.
Als u niet langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen, zijn er mogelijkheden om bij
Vughterstede te gaan wonen. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact
op met de afdeling Zorg- en Woonbemiddeling Vughterstede of kijk op www.
vughterstede.nl.
Meer informatie of het verzoek om een kennismakingsgesprek
Heeft u vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen
met Monique van Velthoven, coördinator Samen Thuis met Vughterstede.
T. 06 36 55 34 40
E. m.vanvelthoven@vughterstede.nl.

Samen Thuis
met Vughterstede
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Vughterstede
Woonzorgcentrum Theresia
Molenrijnselaan 48
5262 TN Vught
T. (073) 658 11 99
E. receptiewzct@vughterstede.nl
Huize Elisabeth
St.Elisabethstraat 2
5261 VM Vught
T. (073) 658 33 99
E. receptiehe@vughterstede.nl

Zorg- en Woonbemiddeling
T. (073) 658 11 77
E. zorgenwoonbemiddeling@vughterstede.nl
Thuiszorg Vughterstede
St. Elisabethstraat 3
5261 VK Vught
T. (073) 850 6000
E. thuiszorg@vughterstede.nl
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Waarom kiezen voor Samen Thuis?
Het is fijn als u in uw eigen huis kunt blijven wonen, maar het is niet
ondenkbaar dat in de loop van de tijd de dagelijkse dingen minder
gemakkelijk gaan. Boodschappen doen wordt wat zwaarder, het bezoekje
aan het ziekenhuis moet u regelen, de dag opstarten gaat moeizamer en
ook voor uw eigen maaltijden zorgen vraagt steeds meer tijd.

Wie kunnen hiervan gebruik maken?
Alle ouderen die in Vught en omliggende dorpen wonen en thuis extra
ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van Samen Thuis. Ook
als u uw naaste(n) of andere betrokkenen wilt ontlasten, is Samen Thuis voor u
een oplossing.

Maar het kan ook zijn dat u zich thuis vaak alleen voelt. U krijgt hulp van
betrokkenen maar u vindt het vervelend om steeds op hen terug te vallen.
Door Samen Thuis met Vughterstede in te schakelen kunt u met een gerust
gevoel de dag weer op een fijne manier doorbrengen. Wij zorgen ervoor dat
we u, maar ook uw naaste(n), kunnen ontzorgen en dat er meer rust komt in
de thuissituatie.

Coördinator, aanspreekpunt voor u en betrokkenen
De coördinator regelt met u een persoonlijk kennismakingsgesprek en een
intake. Dit is vrijblijvend en uw naaste(n) of andere betrokkenen zijn hierbij
welkom. We bekijken dan wat uw behoeften zijn en hoe we dat met elkaar
kunnen invullen. Natuurlijk houdt u de regie in eigen handen. De coördinator is
uw aanspreekpunt voor vragen die u over de inzet van Samen Thuis heeft.

Hoe werkt Samen Thuis?
Onze diensten zijn gericht op het langer thuis kunnen blijven wonen. Ze zijn
gericht op allerlei praktische zaken in en rondom uw huis, begeleid vervoer,
persoonlijke aandacht en verzorging.

Onze medewerkers zijn zorgvuldig gescreend (VOG), betrouwbaar, flexibel
en hebben de nodige (levens)ervaring en/of opleiding. De coördinator zoekt
iemand die bij u past. Hierbij wordt gelet op wederzijdse interesses. We vinden
het belangrijk dat er tussen u en onze medewerker ‘een klik’ bestaat. Daarom
kunt u ervoor kiezen om eerst kennis te maken met onze medewerker voordat
Samen Thuis wordt ingezet.

Welke ondersteuning bieden wij?
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Gezelschap, zoals:
- de krant lezen
- een spel doen
- samen eropuit gaan
(musea, winkelen)
- samen boodschappen doen
- wandelen

Begeleid vervoer, zoals:
-b
 ezoek aan ziekenhuis,
gehoorspecialist, opticien
-b
 ezoek aan familie, vrienden
voor bijvoorbeeld
verjaardagen

Verzorgen maaltijd, zoals:
- het ontbijt, de avondmaaltijd
- begeleiden of gezelschap bij
het eten

Persoonlijke ondersteuning en
verzorging* bij:
- het wassen en douchen
- het aan- en uitkleden
* Afhankelijk van bevoegdheden van de
medewerker.

Lichte huishoudelijke taken*,
zoals:
- strijken van een paar
kledingstukken
- een wasje doen
- opruimen

Vaste medewerker, vaste dagen en vaste tijden
Onze vaste medewerker komt bij u thuis op de afgesproken dagen en tijden.
Onze medewerker is flexibel inzetbaar en komt vanaf 2 uur per bezoek bij u
thuis. Samen Thuis is er voor u op alle dagen van de week, tussen 8.00 en
19.00 uur (ook in het weekend, avonden zijn bespreekbaar).
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Tarieven en financiële ondersteuning
Onze diensten zijn betaalde diensten die door uzelf privé maar ook vanuit het
PGB-budget betaald kunnen worden. Zie voor meer informatie de websites
van Regelhulp en SVB. Informatie over de tarieven en financiële ondersteuning
vindt u op onze website: www.vughterstede.nl/diensten/. Of neem contact op
met onze coördinator.

Belcontact:
op afspraak telefonisch contact
opnemen voor een praatje of om
te horen hoe het met u gaat.

* Dit is geen aparte dienst.

Als u graag andere ondersteuning wenst die u niet terugvindt in het hiervoor
opgenomen lijstje, dan is dat altijd bespreekbaar. Wij gaan dan onze best doen
om ook daarin te kunnen voorzien.

Samen thuis met Vughterstede
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