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Riwis Zorg & Welzijn - 

geloof in eigen kunnen

Over Riwis Zorg & Welzijn

Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die 

hulp nodig heeft om zo zelfstandig en onaf-
hankelijk mogelijk te kunnen leven.
Wij ondersteunen mensen met psychische 
of lichamelijke hulpvragen waarbij geloof in 
eigen kunnen voorop staat. Samen werken 
we aan een gezond leven waarbij je prettig 
voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen 
aan de samenleving belangrijke uitgangspun-

ten zijn.
In de driehoek Apeldoorn, Hattem en Doetin-

chem biedt Riwis Zorg & Welzijn ambulante 
begeleiding en beschermd wonen aan zo’n 
1320 cliënten met psychische en of licha-

melijke hulpvragen. In Brummen en Eerbeek 
bieden we verzorging, verpleging en thuiszorg 
aan zo’n 250 bewoners en cliënten waarbij 
wij gespecialiseerd zijn in dementie en inten-

sieve langdurige zorg voor ouderen. 

Visie Riwis Zorg & Welzijn

Ieder mens kan in een situatie komen dat 
hulp van Riwis noodzakelijk is. We bieden 
mensen ondersteuning die we zelf zouden 
willen krijgen als we in dezelfde kwetsba-

re omstandigheden zouden verkeren. We 
werken op basis van gelijkwaardigheid. Dat 
betekent dat we er met volle aandacht en 
onvoorwaardelijk voor mensen zijn en ze 
tegelijkertijd aanspreken op hun eigen  
verantwoordelijkheid. 

Bij Riwis kijken we zowel naar wat mensen 
wel kunnen als naar wat ze niet kunnen. 
Ons doel is mensen bij hun eigen kracht te 
brengen. Hun geloof in eigen kunnen te ver-
sterken. We maken mensen bewust wat daar 
voor nodig is en helpen ze dat te bereiken. 
Daarbij richten we ons op vier levensgebie-

den: psychisch welbevinden (je prettig voe-

len), lichamelijk welbevinden (gezond zijn), 
participatie (meedoen in en bijdragen aan de 
samenleving) en woon- en leefomstandighe-

den (prettig en veilig wonen).

Cliëntbelofte
“Riwis begeleidt mensen met psychische of 

lichamelijke hulpvragen en kwetsbare oude-

ren op de levensgebieden die voor hen van 

belang zijn. We luisteren, ordenen en active-

ren. We begeleiden mensen vanuit hun eigen 

geschiedenis, eigen doelen, in hun eigen om-

geving en sociale contacten binnen hun eigen 

mogelijkheden. Wij zijn makkelijk bereikbaar 

en snel beschikbaar voor mensen die grip op 

hun leven willen houden en hervinden.”
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Wanneer u vanwege uw leeftijd behoefte 
krijgt aan zorg dan kunnen wij u die bieden. 
Vanuit onze twee woonzorglocaties Tolzicht in 
Brummen en De Beekwal in Eerbeek bieden 
wij tijdelijke of langdurige zorg met wonen, 
welzijn, psychische begeleiding, thuiszorg 
en ondersteuning aan ouderen met (be-

ginnende) dementie en/of een somatische 
zorgvraag.

Uitgangspunt hierbij is dat we samen met u 
én uw naasten een passende leefomgeving 
creëren en de zorg en ondersteuning leveren 
waarmee u de maximale regie over uw eigen 
leven voert en deelnemer blijft in de lokale 
gemeenschap van Brummen en/of Eerbeek.

Wat bieden wij per locatie?

Locatie Tolzicht
Locatie Tolzicht is gevestigd aan de  
Burgemeester de Wijslaan 35 in Brummen.
 

Hier zijn:
•  32 appartementen in het verzorgingshuis  
    waarvan 4 appartementen geschikt zijn  
    voor echtparen
•  4 appartementen ELV 
    (kortdurende opname)
•  Dagbesteding voor ongeveer 10 cliënten
•  Verpleeghuiszorg  somatiek 10 
    appartementen

•  50 inpandige aanleunwoningen, waar  
    vpt geboden wordt
•  Verpleeghuiszorg  psychogeriatrie 10 
    appartementen (In deze woonomgeving  
    woont u in een veilige woonomgeving u  
    kunt met een code in en uit)

Locatie de Beekwal
Locatie de Beekwal is gevestigd aan 
Derickxkamp 27 in Eerbeek in gemeente 
Brummen.

Hier zijn:
•  47 appartementen in het verzorgingshuis  
    waarvan 1 appartement geschikt is voor  
    echtparen
•  2 appartementen ELV
    (kortdurende opname)
•  Dagbesteding voor ongeveer 8 cliënten
•  Verpleeghuis psychogeriatrie 16 apparte- 
    menten (In deze woonomgeving woont u  
    in een veilige woonomgeving u kunt met  
    een code in en uit)

Verderop in de brochure kunt u lezen welke 
zorg we te bieden hebben en wat er nodig 
is om in aanmerking te komen voor een van 
deze plaatsen.

Wonen bij Tolzicht en  

De Beekwal
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U houdt zoveel mogelijk de regie over uw 
eigen leven. Waar nodig bieden wij u profes-

sionele ondersteuning zoals u dat wenst. Wij 
streven ernaar deze zorg en ondersteuning 
te bieden in uw eigen vertrouwde omgeving 
of daar zo dicht mogelijk bij. Daarbij is de be-

trokkenheid van uw naasten heel waardevol. 

Kleinschalige zorg

Binnen onze woonzorglocaties kiezen we van-

uit de visie ‘geloof in eigen kunnen’ bewust 
voor kleinschalige zorg. Dit is een woonvorm 
die zo veel mogelijk op thuis lijkt. Persoonlijke 
aandacht, huiselijkheid en zinvolle daginvul-
ling zijn belangrijke uitgangspunten. Daarbij 
ligt de focus op uw welbevinden. Wij beseffen 
dat wij uw ‘echte thuis’ nooit helemaal 
kunnen vervangen, maar streven ernaar om u 
woongenot te bieden ‘bijna net als thuis’.

Samen met u én uw naasten creëren we 
een passende leefomgeving en leveren we 
de zorg en ondersteuning waarmee u de 
maximale regie over uw eigen leven voert en 
deelnemer blijft van het dorp Brummen en 
Eerbeek. Zo ondersteunen wij u en nemen 
alleen over waar nodig en werken wij samen 
met familie en vrijwilligers als partners.

Appartement

U woont in één van onze locaties Tolzicht of 
De Beekwal en heeft de beschikking over een 
eigen appartement, dit appartement is op-

gedeeld in een woon/slaapkamer, keukentje, 
douche en toilet.

Gemeenschappelijke huiskamer

Centraal in deze kleinschalige woonomgeving  
staat de gemeenschappelijke huiskamer. Deze 
ligt in de nabijheid van uw appartement en is 
huiselijk en herkenbaar ingericht zodat ieder-
een zich er thuis kan voelen. Alle activiteiten 
worden kleinschalig georganiseerd.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Persoonlijke verzorging bestaat uit hulp bij 
douchen, aankleden, scheren, ogen drup-

pelen, het innemen van medicatie, het aan-

trekken van elastische kousen of helpen bij 
toiletbezoek. Persoonlijke verpleging bestaat 
uit onder andere uit wondverzorging, het toe-

dienen van medicatie en injecties.

De woonzorglocaties bieden een veilige 
woonomgeving voor cliënten die psychogeri-
atrische zorg nodig hebben. Op Tolzicht wordt 
bovendien verpleeghuiszorg geboden aan 
ouderen met complexe lichamelijke aandoe-

ningen.

Thuiszorg

Heeft u tijdelijk (bijvoorbeeld na een zieken-

huisopname) of langdurig hulp of ondersteu-

ning nodig bij uw persoonlijke verzorging? De 
medewerkers van onze thuiszorg kunnen u 
hierbij ondersteunen en werken samen met 

De zorg en ondersteuning  

die uw wenst
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u aan de opgestelde doelen. Met de inzet 
van de verschillende hulpmiddelen kunnen 
we u helpen om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen. Bij persoonlijke verzorging 
kunt u denken aan hulp bij wassen, douchen, 
aankleden, de toiletgang, aan- en uittrekken 
van steunkousen, medicatie, ogen druppelen 
en stoma verzorging. 
Ook personenalarmering of individuele bege-

leiding behoord tot de mogelijkheid. Al deze 
diensten kunt u ontvangen in het aanleunge-

bied van de Beekwal in Eerbeek en Tolzicht in 
Brummen en ook in het gebied buiten deze 
locaties bieden wij deze diensten aan. 

Wij leveren 24-uurs zorg en werken in kleine 
teams zodat u zo veel mogelijk vaste mede-

werkers ziet. In de buitengebieden (dus niet 
de aanleunwoningen) wordt de nachtdienst 
door Vérian geleverd. 

In de locaties evenals het aanleungebied 
werken wij nauw samen met Veluwonen.  
De aanleunwoningen zijn van hen, maar Riwis 
organiseert de nieuwe bewoning. Wanneer 
u informatie wilt of belangstelling heeft  om 
in een van deze appartementen te wonen 
kunt u contact opnemen met Riwis Zorg en 
Welzijn. 

Intensieve zorg in de thuissituatie
Riwis biedt de mogelijkheid om meer com-

plexe zorg thuis aan te bieden dit kan met 

een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz) of de zorgverzekeringswet (Zvw). We 
zullen met u bespreken welke indicatie er het 
meest passend is in uw situatie.

Personenalarmering

In de gemeente Brummen verzorgen wij 
personenalarmering in samenwerking met 
Vérian. Van 7.00 uur tot 23.00 uur biedt Riwis 
deze hulp. In de aanleungebieden wordt ook 
de nacht door Riwis opgevangen, tenzij er 
redenen zijn dit over te laten aan Vérian. 

Wanneer u een alarmering heeft buiten de 
aanleungebieden van Riwis dan verzorgt 
Vérian altijd de alarmering in de nacht.

Medicatietoezicht
Thuiszorg kan bij u langs komen om u de me-

dicatie aan te bieden of om u te helpen herin-

neren. Omdat wij het belangrijk vinden dat u 
zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en 
u zo zelfstandig mogelijk blijft, kunnen we u 
de Medido aanbieden. 

Dit is een elektronisch klein apparaat waar de 
medicijnen in kunnen. Deze wordt ingesteld 
op een voorkeurstijd, zodat het medicijn op 
het desbetreffende tijdstip uit het apparaat 
rolt. Dit wordt vergoed via de zorgverzeke-

ring.
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Dementie
Ouder worden brengt kwetsbaarheid met 
zich mee. Is bij u de ziekte dementie gecon-

stateerd dan heeft u wellicht veel vragen over 
het verloop en hoe u zo lang mogelijk veilig 
zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De zorg-

begeleiders van Riwis Zorg & Welzijn werken 
samen in het netwerk dementie/geriatrie 
Oost-Veluwe. 

Dit netwerk heeft een geheugensteunpunt in 
zowel Brummen als Eerbeek. Hier kunt u con-

tact mee opnemen. Dit kan rechtstreeks. Wilt 
u contact met de casemanager dementie van 
Riwis, dan kan dit via uw huisarts of geriater. 
Riwis Zorg & Welzijn levert ondersteuning bij 
dementie aan ouderen die bij ons dagbeste-

ding volgen of op de wachtlijst staan voor een 
van onze woonzorglocaties.

Palliatieve zorg
Als u ernstig of ongeneeslijk ziek bent dan is 
niets nog vanzelfsprekend voor u zelf of de 
mensen om u heen. Er moet vaak van alles 
worden besproken en geregeld. In deze le-

vensfase gaat het erom de kwaliteit van leven 
zo goed mogelijk te houden. Vaak willen men-

sen tot het laatst in hun eigen vertrouwde 
omgeving blijven, omringd door hun familie.

Zowel thuis als op onze locaties kunnen wij u 
begeleiden in deze fase van uw leven.
Riwis Zorg & Welzijn is in de regio aangeslo-

ten bij het netwerk palliatieve zorg, huisart-
sen en het netwerk Oost Veluwe zijn hierbij 
aangesloten. 
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Specialismen

Mijn omaatje werd steeds ouder. Ze wilde 
van geen doodgaan weten. 
Toch namen we langzaam afscheid van haar. 
Waar ze eerst nog te corrigeren was als ze 
kleine dingen vergat, was ze op een gegeven 
moment zelfs de namen van haar eigen 
kinderen vergeten. Ze zag dingen die er niet 
waren en ze dacht dingen die niet klopten. 
Gelukkig is ze goed verzorgd in het tehuis 
waar ze opgenomen werd. Wat zou het fan-

tastisch zijn als de ontwrichtende ziekte die 
zij had, Alzheimer, voorkomen of genezen 
zou kunnen worden. 

Jeff Wadt, cliënt en vaste blogger van Riwis 
Zorg en Welzijn, die schrijft over zijn gedach-

ten en ervaringen. Dit keer over zijn oma die 

alzheimer heeft.





Riwis Zorg & Welzijn biedt verschillende 
vormen van vervangende zorg of logeermo-

gelijkheden aan ouderen en familie. 

Eerstelijnsverblijf

Kunt u na bijvoorbeeld een ziekenhuisopna-

me nog niet direct zelfstandig thuis wonen, 
dan kunt u gebruik maken van de tijdelijke 
verzorging binnen onze locaties De Beekwal 
in Eerbeek en Tolzicht in Brummen. Dit valt 
onder het zogenaamde Eerstelijnsverblijf. 
Hier krijgt u 24-uurszorg en kunt u gebruik 
maken van alle voorzieningen die aanwezig 
zijn.
Eerstelijnsverblijf wordt geïndiceerd door 
de huisarts of specialist en valt onder uw 
zorgverzekering. De indicatie wordt voor 
maximaal zes weken aangevraagd en kan 
zo nodig na gesprek met de zorgtoeleiding 
verlengd worden.

Koppelbedden

De Beekwal en Tolzicht hebben een koppel-
bed. Dit is een logeerbed voor mensen die 
graag af en toe samen willen zijn (een koppel 
dus) in een zorgomgeving. Door middel van 
het bijrijden en op de juiste hoogte stellen 
van het koppelbed, wordt een eenpersoons 
hoog-laag zorgbed in een handomdraai een 
volwaardig tweepersoonsbed.
Mocht één persoon van het koppel nog geen 
zorg krijgen van De Beekwal of Tolzicht dan 

zijn de verstrekte maaltijden voor eigen reke-

ning. Eventuele noodzakelijke zorg komt ten 
laste van uw zorgverzekering.

Meer of andere zorg nodig?
Heeft u in de loop van de tijd meer of andere 
zorg nodig? Door ons brede zorgaanbod 
kunnen wij u de hulp en zorg blijven geven. 
Als dat niet meer lukt in uw eigen huis, dan 
bieden onze woonzorglocaties De Beekwal en 
Tolzicht mogelijkheden.

Welke ondersteuning kunt u van Riwis 

verwachten?
Onze zorgbegeleiders leveren warme bege-

leiding en kunnen u en uw naasten/man-

telzorgers in het hele proces ondersteunen. 
Deze ondersteuning bestaat uit regelmatige 
gesprekken, advies geven over het verloop 
van de ziekte en het bijbehorende gedrag, 
zorg en praktische tips en inlichting over 
mantelzorgbegeleiding, gespreksgroepen 
en deelname aan eventuele dagbesteding. 
De zorgbegeleiders van Riwis Zorg & Welzijn 
werken samen in het netwerk dementie/geri-
atrie Oost-Veluwe. De zorgbegeleiding wordt 
gefinancierd uit de zorgverzekering of de Wet 
langdurige zorg (Wlz).

Vervangende zorg en  

logeermogelijkheid
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Hygiënisch werken

Om goed en hygiënisch te werken is het goed 
om, als u in zorg komt, een aantal basisma-

terialen in huis te hebben. U kunt hierbij 
denken aan een afgesloten verband (EHBO)
doos. Ook handhygiëne is belangrijk. Het is 
daarom prettig als u zorgt dat er wegwerp-

handschoentjes, een handzeeppomp, een 
keukenrol en een schone handdoek aanwezig 
is. Zo kan de zorgverlener hygiënisch werken.

Kosten en indicatie
Voor inzicht in de kosten en de eigen bijdrage 
verwijzen wij u naar pagina 17.

Informatie 
Wilt u meer informatie over de mogelijkhe-

den, neem dan contact op met onze 
Zorgservice via 0900-242 42 41.
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Dagbesteding, huiskamer en  

activiteiten 
Onze medewerkers en vrijwilligers spannen 
zich voor u in om u zoveel mogelijk het leven 
te laten leiden dat u prettig vindt.  Wij willen 
graag dat u zich zo snel mogelijk thuis voelt 
bij ons. 

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkhe-

den kunt u deelnemen aan verschillende 
activiteiten. 

Huiskamers

In de huiskamers kunt u rustig de krant lezen, 
een kopje koffie drinken, een praatje maken 
met een medebewoner of iets voor uzelf 
doen. Hier kunt u de hele dag in- en uitlopen.  
Daarnaast is er ruimte om gezamenlijk de 
maaltijden te nuttigen. Dit geeft gezelligheid 
en een goede invulling van uw dag.

Dagbesteding

Wanneer u behoefte heeft aan een (meer) 
gestructureerde dagindeling en zo lang mo-

gelijk in uw eigen vertrouwde omgeving wilt 
blijven wonen, dan is er een mogelijkheid om 
gebruikt te maken van de dagbesteding van 
Riwis. Dagbesteding er is voor iedereen. Ook 
als u thuis woont. Voor deze dagbesteding 
heeft u een indicatie van de gemeente of Wlz 
nodig. Wij kunnen u helpen om deze indicatie 
aan te vragen.

 

Vitaliteit en bewegen

Wij bieden bewoners van onze woonzorglo-

caties ook de mogelijkheid om actief bezig 
te zijn. Wekelijks komt een gespecialiseerde 
fysiotherapeut langs die een groep bewoners 
begeleidt bij allerlei bewegingsoefeningen.
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Kosten en vergoedingen ouderenzorg 

en thuiszorg

De ouderen- en thuiszorg van Riwis Zorg & 
Welzijn wordt gefinancierd vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning (Wmo) of de zorgverzeke-

ringswet (Zvw).

Inzicht in vergoedingen en eigen  

bijdrage

Er wordt soms om een eigen bijdrage ge-

vraagd. De website van het CAK geeft u hier 
veel duidelijkheid over. Hier kunt u precies 
uw situatie aangeven en lezen wat vergoed 
wordt en welke eigen bijdrage er eventueel 
van u verwacht wordt.

Eigen bijdragen voor zorg en/of begeleiding 
worden vastgesteld en geïnd door het CAK. 
Het kan ook zijn dat u nog (aanvullende) ver-
zekeringen moet afsluiten, afhankelijk van de 
soort zorg. Uw zorgarrangement kan, indien 
gewenst, uitgebreid worden met aanvullende 
diensten die aangeboden worden door Riwis.

Handige websites voor meer  

(financiële) informatie
•  www.hetcak.nl: eigen bijdrage uitrekenen
•  www.regelhulp.nl: wegwijzer naar zorg en  
    ondersteuning
•  www.ciz.nl: Centrum Indicatie Zorginstel 
    ling: beoordeelt of u in aanmerking komt  
    voor zorg uit de Wet langdurige zorg

Kosten en vergoedingen ouderen-

zorg en thuiszorg
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Aanmelden

Aanmelden voor verzorging en verpleging  
kan online via riwis.nl of telefonisch via Zorg-

service, 0900 – 242 42 41 of per mail naar 
zorgservice@riwis.nl. Na aanmelding neemt 
een van onze zorgfunctionarissen contact op 
voor een oriënterend gesprek of een intake-

gesprek. De zorgfunctionaris beoordeelt of  
Riwis Zorg & Welzijn de juiste zorg kan leve-

ren. Is dit niet het geval, dan zullen we dat  
direct aangeven. Om zorg van Riwis te kun-

nen ontvangen heeft u een indicatie nodig.

Indicatie
Voor intramurale en verpleeghuiszorg wordt 
de indicatie gesteld door het CIZ. Onze zorg-

toeleider kan u hierbij helpen. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken met Zorgtoeleiding 
via 06 818 331 48. Voor informatie over het 
aanvragen van een indicatie verwijzen wij u 
naar de site van het CIZ (www.ciz.nl). Voor 
thuiszorg hebt u een indicatie nodig uit de 
Zvw. De wijkverpleegkundige van Riwis kan u 
hierbij helpen.

Aanmelden en bereikbaarheid  

thuiszorg

Om thuiszorg aan te vragen in Eerbeek of
Brummen kunt u of bellen met Zorgservice
0900 – 242 42 41, een mail sturen naar
zorgservice@riwis.nl of rechtstreeks bellen

Brummen

Dorpsteam thuiszorg: T 0575  -743 716 
Aanleungebied Tolzicht: M 06- 284 572 40

Eerbeek

Dorpsteam thuiszorg: T 0313 - 745 5 19
Aanleungebied De Beekwal:  
M 06 - 233 513 97
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In de driehoek Apeldoorn, Hattem en Doetinchem biedt  
Riwis Zorg & Welzijn ambulante begeleiding en beschermd  
wonen aan zo’n 1320 cliënten met psychische of lichamelijke 
hulpvragen. In Brummen en Eerbeek bieden we verzorging, 
verpleging en thuiszorg aan zo’n 250 bewoners en cliënten 
waarbij wij gespecialiseerd zijn in dementie en intensieve 
langdurige zorg voor ouderen. 

Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die hulp nodig heeft 

om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven.

Meer informatie
Voor vragen over zorg en begeleiding is onze Zorgservice 
dagelijks bereikbaar tussen 8.30 –17.00 uur
T 0900-242 42 41
E zorgservice@riwis.nl

Kantoor

Riwis Zorg & Welzijn

postbus 10230
7301 GE Apeldoorn
T 055-539 45 00
E info@riwis.nl
W www.riwis.nl RZW-VVT - 20/7/2022


