Meer weten?
Wilt meer weten over het logeren bij RijnWaal Zorggroep, zoals over de
kosten of de locaties wáár u kunt logeren? Neem dan contact met de
zorgbemiddelaars van de Klantenservice.
Aanmelden
Voor het aanmelden kunt u ook contact opnemen met de zorgbemiddelaars
van de Klantenservice.
Op www.rijnwaal.nl vindt u ook informatie over onze andere diensten.

LOGEREN

Contactgegevens Klantenservice:
Telefoon: 0481 - 470660
E-mail: klant@rijnwaal.nl
Locaties Rijnwaal:
Lent, St. Jozef
Gendt, St. Jozef
Bemmel, Liduina
Huissen, Sancta Maria
Huissen, Loovelden
Angeren, Dependance Kulturhus
Algemene contactgegevens:
Hoofdlocatie: Gouden Appel 120, 6681 WP Bemmel
Telefoon:
0481- 470600
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Maaltijden
Het logeerarrangement is inclusief drie maaltijden, namelijk twee broodmaaltijden en één warme maaltijd.
De broodmaaltijden worden in uw appartement gebracht. De warme maaltijd,
die ’s middags wordt geserveerd, kunt u desgewenst in het restaurant of in uw
appartement gebruiken. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Personenalarmering
Mocht u onverhoopt iets overkomen of u heeft onverwacht hulp nodig tijdens
het logeren, dan kunt u gebruik maken van de personenalarmering. U heeft
dan direct contact met een medewerker van ons zorgteam.

LOGEREN

RijnWaal Zorggroep beschikt over logeerappartementen. Heeft u door
bepaalde omstandigheden voor een korte periode een logeeradres nodig,
dan bent u bij RijnWaal Zorggroep aan het juiste adres.
Uw kinderen gaan op vakantie, er moeten reparaties in uw huis plaatsvinden,
of omdat u graag zélf lekker vakantie wilt houden in een mooie omgeving.
Het logeerarrangement bestaat uit:
• een appartement met douche en toilet, geschikt voor minder valide,
• kleine keuken, geschikt voor koffie zetten, etc. (geen kookmogelijkheid),
• televisie en telefoon (excl. belkosten),
• drie maaltijden per dag,
• personenalarmering.
Logeren is mogelijk als u minimaal drie nachten achtereen gebruik maakt van
deze voorziening.
Het appartement
Als u bij RijnWaal Zorggroep komt logeren beschikt u over
een gemeubileerd appartement. Dat wil zeggen dat er een
hoog/laagbed staat, meubels zoals een kast, een tafel
en stoelen, een televisie en telefoon. Er is een keukentje,
een douche en toilet.

Contact
0481
470660

Zorg
Heeft u verzorging of verpleging nodig tijdens de logeerperiode, dan kunt u dit
ontvangen van ons zorgteam. Dit wordt geboden op basis van reguliere
thuiszorg waarvoor een indicatie wordt gesteld door de wijkverpleegkundige.
Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.
U bent zélf verantwoordelijk voor alle overige zaken zoals: het beheer van uw
medicatie en andere medische middelen. Maar ook het inlichten van de
huisarts, de apotheek, de therapeut, vervoer, etc.
Ontspanning
Als u mee wilt doen met de ontspanningsactiviteiten van RijnWaal Zorggroep,
dan kan dat tegen betaling. De activiteiten vinden veelal plaats in de
recreatiezaal.

