Tijdelijke opvang (respijtzorg)
is de oplossing

Ik zou graag wat meer tijd
besteden aan mijn gezin,
vrienden, werk of hobby’s...

Ik heb behoefte
aan een adempauze
om weer nieuwe
energie op te doen...

Ik zou graag
vervangende zorg
willen voor als ik
op vakantie ben...

Rembrandthof 85 (hoofdlocatie)
3372 XV Hardinxveld-Giessendam

‘Laat je
reis niet
bepalen
door je
bagage’

Website: www.delangewei.nl
E-mail: info@delangewei.nl
Telefoonnummer: 0184-678000

Logeer-zorghotel
De Rembrandthof
Gun uzelf als mantelzorger en uw
zorgvrager deze ontspanning

Zorghotelkamer

Familie en mantelzorger even
ontzorgen
De zorghotelkamer is bestemd voor ouderen die
nog thuis wonen met somatische
beperkingen en beginnend dementie.
Mantelzorgers zorgen soms jarenlang 24/7 voor
hun naaste. Om dit vol te houden en overbelasting te voorkomen, is het goed af en toe
even vrijaf te nemen van de zorg. Bijvoorbeeld
een weekje weg of even lekker op vakantie. Maar
dat is alleen mogelijk als u die zorg op een
verantwoorde manier kunt overdragen. Wie
vertrouwt u tijdens uw afwezigheid de zorg voor
uw dierbare toe? Onze zorghotelkamer biedt
uitkomst!

Hotel faciliteiten met 24 uur zorg
Tijdens het verblijf in onze zorghotelkamer kunt
u met een gerust hart de zorg voor uw dierbare
tijdelijk overdragen aan onze professionele
zorgmedewerkers. Tijdens het verblijf dragen wij
bij aan uw persoonlijke verzorging, verpleging,
ondersteunende begeleiding en huishoudelijke
zorg. De logé kan gewoon met alles meedoen.
Deelnemen aan activiteiten van het huis, 3x
daags maaltijden (op de kamer of gezellig in het
restaurant), kopje koﬃe in het restaurant, visite
ontvangen op de kamer, etc. De logé is in goede
handen.
Vergoeding en andere aanvullende informatie:
• Bespreek/reserveer snel, zeker tijdens
vakantieperiode. De planning loopt snel vol.
• Verblijf per week (met een minimum van 1
week en maximum van 3 weken).
• Volledig ingerichte zorghotelkamer met eigen
badkamer *

•

Indien u thuiszorg ontvangt, wordt deze
tijdelijk gestopt tijdens uw verblijf en start
weer zordra u thuis komt.
• Eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor
medische zorg. U dient voldoende medicatie
voor de gehele periode van uw verblijf mee te
nemen.
• We zijn een open huis. Het is vrij voor de logé
en visite om in en uit te lopen.
• Er is vergoeding mogelijk vanuit:
- WMO, informeer bij het loket van uw
gemeente.
- WLZ indicatie, informeer bij onze woonzorgbemiddelaar Helga Ravestein.
- Zorgverzekering, informeer naar de mogelijkheden binnen uw aanvullende verzekering voor
een vergoeding mantelzorgondersteuning.
- Particulier, informeer bij onze woonzorgbemiddelaar Helga Ravestein.

Vragen stellen en reserveren
Voor (zorg)vragen, informatie of het
bespreken van de mogelijkheden voor uw
persoonlijke situatie kunt u contact opnemen
met onze woonzorgbemiddelaar:
Helga Ravestein
Telefoon: 0184 678007
E-mail: h.ravestein@delangewei.nl
Telefonisch bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag van 9.30 uur tot 14.00 uur.
Mailen kan altijd.
Kijk voor meer informatie en foto’s op
www.delangewei.nl/zorgaanhuis/logeer-zorghotel.

* Inrichting zorghotelkamer
Het woongedeelte is voorzien van een fauteuil,
salontafel, extra stoelen, televisie en een eetkamertafel met stoelen. Het keukengedeelte
heeft een koelkast, magnetron, koﬃezetapparaat,
bestek en serviesgoed.
Tevens is er een hoog-laagbed, een nachtkastje,
een kledingkast met handdoeken, washandjes
en linnengoed. Cliënt draagt zelf zorg voor het
wassen van alle kleding.
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De eigen doucheruimte is voorzien van een inloopdouche, wastafel en toilet.
In de kamer is een alarmeringstoestel met een
hals- of polszender. Hiermee kunt u de verzorging
waarschuwen als u hulp nodig heeft.
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