Riwis Thuiszorg

Voor een veilig gevoel thuis

Als u vanwege ziekte, ouderdom of
handicap thuis hulp nodig heeft en u
woont in de regio Brummen-Eerbeek,
dan kunt u gebruik maken van Riwis
thuiszorg Brummen. Onze thuiszorg
varieert van af en toe wat hulp in de
huishouding tot intensieve zorg aan huis.

Geloofineigenkunnen
Natuurlijk is goede zorg het meest belangrijk.
Maar duidelijke afspraken ook. Als we zeggen
dat we rond 10.00 uur bij u zijn, komen we niet
pas om 11.30 uur. Daarnaast doen we meer
dan alleen ons werk. We zijn er ook om u een
luisterend oor te bieden.

Vormen van thuiszorg

Riwis kan u op verschillende terreinen thuiszorg
bieden:
•
Hulp bij het huishouden
•
Hulp bij persoonlijke verzorging
•
Verpleging thuis en medisch 		
specialistische verpleging thuis
•
Individuele begeleiding
•
Intensieve thuiszorg (volledig- en
modulair pakket thuis)

Kosten en indicatie

De thuiszorg van Riwis wordt gefinancierd
vanuit de Wlz, Zvw of de Wmo. In sommige
gevallen kan een eigen bijdrage worden
gevraagd. Voor het ontvangen van thuiszorg
is wel een intake gesprek nodig met onze
wijkverpleegkundige.

Riwis Zorg & Welzijn
ondersteunt mensen met
psychische, sociale of
lichamelijke beperkingen bij een
zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk leven.
Het ontdekken en gebruik
maken van uw eigen kunnen
staat voorop. Samen met u en
de mensen die voor u belangrijk
zijn, werken we aan een gezond
leven, je prettig voelen, veilig
en plezierig wonen en meedoen
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen
kunnen van onze medewerkers.
We bieden hen de ruimte zaken
goed en snel te regelen in het
belang van cliënten.

Contact

Voor meer informatie over onze thuiszorg
kunt u gerust bellen met het team van Riwis
thuiszorg (06 424 02 527) of naar onze woonzorglocatie Tolzicht (0575 56 17 88).
Wilt u zich aanmelden voor thuiszorg van
Riwis of heeft u vragen over de kosten en
indicatie? Neem dan contact op met ons
Cliëntenservicebureau (055 539 46 00).

Centraal Bureau
Postbus 10230 - 7301 GE Apeldoorn
T 055 539 45 00 | F 055 539 45 35
E info@riwis.nl | I www.riwis.nl
Aanmeldingen en vragen
rondom zorg/begeleiding:
T 0900 - 242 42 41
E zorgservice@riwis.nl

