RijnWaal Restaurants
In bovengenoemde locaties kunt u ook samen eten en u bent van harte
welkom. RijnWaal Zorggroep besteedt veel aandacht aan een goede maaltijd
in een gastvrije en gemoedelijke sfeer. Lekker en gezellig samen eten, ook voor
mensen uit de buurt.
RijnWaal Zorggroep heeft meer!
RijnWaal Zorggroep heeft naast bovengenoemde diensten ook diverse
woonvormen voor ouderen, mogelijkheden voor Kortdurend verblijf op basis
van een indicatie en Logeren.

THUISZORG

Meer weten over onze diensten?
Neem gerust contact op met medewerkers van onze Klantenservice.
Zij kunnen u op weg helpen en zullen uw vragen beantwoorden. Hoe het zit
met de aanmelding voor de verschillende diensten of welke kosten eraan
verbonden zitten. Ook kunnen ze u in contact brengen met één van onze
wijkverpleegkundigen.
Bekijk ook onze website voor meer informatie: www.rijnwaal.nl.

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

Contact
0481
470660

/rijnwaal.nl
/rijnwaal-zorggroep

WWW.RIJNWAAL.NL

Huishoudelijke ondersteuning
Kunt u niet alle huishoudelijke werkzaamheden meer zelfstandig verrichten?
Dan kunnen we u daarbij ondersteuning bieden. Een aanvraag kunt u indienen
bij het loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente.
Personenalarmering
Personenalarmering kan bijdragen aan de veiligheid in uw huis. RijnWaal
Zorggroep heeft een 24-uurs personenalarmering, waarbij u rechtstreeks in
contact komt met één van onze professionele zorgmedewerkers.
RijnWaal Zorggroep zet zich in om het zelfstandig wonen voor mensen op
leeftijd te ondersteunen. We hebben daarom een diversiteit aan diensten
waar u gebruik van kunt maken. Wij zijn er voor inwoners van Lingewaard
en Nijmegen Noord.
Wijkverpleegkundige
Als gezondheidsklachten ontstaan kunnen zorg en ondersteuning thuis nodig
zijn. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn; Wat
kunt u zelf en waar hebt u hulp bij nodig? U maakt samen een plan. De
wijkverpleegkundige maakt u wegwijs en organiseert samen met u en uw
familie (of vrienden) de zorg of andere dienstverlening.
Verzorging en verpleging
Onder wijkverpleging valt verzorging en verpleging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld
hulp bij aankleden en douchen, het klaarzetten of toedienen van medicijnen of
wondzorg. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg.
Casemanager dementie
Vergeet u steeds vaker dingen en heeft dit invloed op uw dagelijks leven?
Maakt u zich zorgen om uw familielid, kennis of naaste, omdat hij of zij
vergeetachtig is, of denkt u dat er misschien sprake is van dementie? Blijf er
niet te lang mee lopen. Een casemanager dementie kan een waardevolle
begeleiding bieden. De casemanager dementie:
• signaleert problemen en denkt mee
• inventariseert uw zorgbehoefte
• bemiddelt bij zorg- en hulpverlening
• ondersteunt u en uw familie of andere mantelzorgers en begeleidt
gedurende het gehele ziekteproces, vanaf het eerste signaal van
vergeetachtigheid.

Begeleiding Individueel
Heeft u moeite om uw dagelijkse bezigheden en activiteiten uit te voeren dan kan
een begeleider uitkomst bieden. Zij helpen u bij bezigheden zoals het, organiseren
en begeleiden van ontspanningsactiviteiten, ondersteuning bij uw dagindeling en
sociale activering. De begeleiding is gericht op het behoud van uw zelfstandigheid.
U kunt een aanvraag doen bij het loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) van uw gemeente.
Dagbesteding
Dagbesteding is bedoeld voor ouderen die ondersteuning en/of structuur
kunnen gebruiken om zelfstandigheid te kunnen blijven wonen. Afhankelijk van
uw mogelijkheden, wensen en behoeften kunt u de hele dag bij ons terecht. Met
activiteiten bieden we houvast voor lichaam en geest. Bijvoorbeeld geheugentraining, bewegen, muziek luisteren of spelactiviteiten. Bij het loket Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente kunt u een aanvraag
doen.
Welzijn en ontspanning
Activiteiten zijn er om een mooie invulling aan de dag te geven. Om elkaar te
ontmoeten en samen te genieten. Actief meedoen of er gewoon gezellig bij
zijn. De keus is aan u!
U bent van harte welkom om mee te doen met de activiteiten bij één van onze
locaties:
• Sancta Maria Huissen
• St. Jozef Gendt
• Liduina Bemmel
• St. Jozef Lent
Optredens, buurtkoffiedrinken, filmavond, creatieveen kunstzinnige activiteiten of bewegingsactiviteiten.
Bekijk ook de agenda op onze website.
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