
Praktische informatie voor ouderen

Zo zelfstandig  
mogelijk ouder worden

Geloof in eigen kunnen
Verpleging
Als u thuis dagelijks of wekelijks medische 
hulp nodig heeft. U kunt denken aan hulp bij 
het verzorgen van een wond, het toedienen 
van injecties of het katheteriseren. 

Individuele begeleiding
Voor hulp bij het organiseren van praktische 
zaken in uw dagelijks leven. Iemand helpt u 
bijvoorbeeld bij het indelen van de dag of  
bij uw administratie. 

Intensieve thuiszorg (Volledig Pakket Thuis)
Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een vorm 
van verzorging en verpleging bij u thuis.  
Deze zorgvorm is al toegankelijk voor mensen 
vanaf 23 jaar.

Restaurantservice
Als u, om welke reden dan ook, thuis niet 
in de gelegenheid bent om een maaltijd te 
bereiden, dan bent u van harte welkom in de 
restaurants van onze woonzorgcentra Tolzicht 
in Brummen of De Beekwal in Eerbeek. Voor 
een klein bedrag kunt u tussen de middag 
genieten van een heerlijk driegangendiner in 
een gezellige omgeving. Alle senioren kunnen 
gebruik maken van onze maaltijdservice, ook 
als u geen (thuis)zorg of begeleiding via ons 
krijgt.

Financiering
De zorgverlening van Riwis wordt gefinancierd 
vanuit uw gemeente. In sommige gevallen kan 
een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
het Wmo-loket van uw gemeente.

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.
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Aanmeldingen en vragen 
rondom zorg/begeleiding: 
T 0900 - 242 42 41
E zorgservice@riwis.nl



Ieder mens wil graag gezond oud worden en zo lang mogelijk thuis 
wonen, in zijn vertrouwde omgeving. Toch kunt u, als u ouder 
wordt, behoefte krijgen aan hulp. Wij kunnen u dan helpen met 
huishoudelijke hulp en verzorging bij u thuis (thuiszorg). 
Soms heeft u intensievere hulp nodig. U kunt 
dan in aanmerking komen voor verpleging en 
verzorging in onze woonzorgcentra Tolzicht en 
Buiten de Veste in Brummen of De Beekwal 
in Eerbeek. Daarnaast bieden wij zorg en 
ondersteuning bij (beginnende) dementie 
en begeleiding in combinatie met zorg aan 
ouderen met psychische problematiek.

Het ontdekken en gebruik maken van uw eigen 
kunnen staat bij ons voorop. Samen met u en 
de mensen die voor u belangrijk zijn, werken 
we aan een zo gezond mogelijk leven, dat u 
zich prettig voelt, veilig en plezierig woont en 
mee blijft doen aan de samenleving.

Wonen op Tolzicht, 
Buiten de Veste of De Beekwal
Afhankelijk van uw behoefte aan zorg kunt 
u in aanmerking komen voor wonen in een 
van onze woonzorglocaties in Brummen of 
Eerbeek. Riwis heeft drie woonzorglocaties: 
Tolzicht in Brummen, De Beekwal in Eerbeek 
en Buiten de Veste in Brummen.
We hebben verschillende mogelijkheden, 
zowel voor tijdelijke zorg - bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname - als voor langdurige zorg. 
Er zijn eenpersoonskamers en appartementen 
met één tot drie kamers, ook voor echtparen. 
U krijgt veelal individuele begeleiding en zorg. 

Verpleeghuiszorg
Op Tolzicht en De Beekwal beschikken we 
ook over gesloten verpleegunits. Hier bieden 
we verpleeghuiszorg aan ouderen met een 
psychogeriatrische aandoening. Op Tolzicht 
wordt bovendien verpleeghuiszorg geboden 
aan ouderen met lichamelijke aandoeningen. 

Respijtzorg
Riwis biedt respijtzorg om mantelzorgers 
die de zorg hebben voor een (beginnend) 
dementerende een pauze te geven van hun 
zorgtaak. Op Tolzicht is een kamer ingericht 
waar deze oudere tijdelijk kan verblijven. 
Hij of zij krijgt hier 24-uurszorg en kan gebruik 
maken van de voorzieningen die Tolzicht biedt, 
waaronder de dagactiviteiten. 

Diensten en sociale activiteiten
Op en rondom onze woonlocaties bieden we 
sociale activiteiten. Ook kunt u - soms tegen 
vergoeding - gebruik maken van verschillende 
faciliteiten. We hebben een restaurant, een 
logeermogelijkheid voor naasten, geestelijke 
verzorging, personenalarmering, een winkeltje 
en een kapper. Tolzicht en De Beekwal 
beschikken over grote gemeenschappelijke 
(recreatie)ruimtes. Deze worden onder  
andere gebruikt voor sociale-, culturele-  
of bewegingsactiviteiten. U kunt hier ook 
gezamenlijk eten. Eén keer per twee weken 
wordt een kerkdienst gehouden in de 
recreatieruimte. 

Vitaliteit en bewegen
Wij bieden bewoners van onze woonzorg-
centra ook de mogelijkheid om actief bezig 
te zijn. Wekelijks komt een gespecialiseerde 
fysiotherapeut langs die een groep bewoners 
begeleidt bij allerlei bewegingsoefeningen.

Dagopvang in onze woonzorgcentra
Zowel bewoners van een woonzorgcentrum 
van Riwis als mensen die zelfstandig thuis 
wonen kunnen deelnemen aan de dagopvang 
bij Riwis. U kunt meedoen aan allerlei sociale-, 
culturele- en bewegingsactiviteiten.

Dagopvang
Wij bieden de hele week door mogelijkheden 
voor dagactiviteiten.
Onze activiteitenbegeleiders kijken samen met 
u naar wat u (nog) kan en wat u wilt doen, om 
u zoveel mogelijk tot uw recht te laten komen. 
Het programma biedt structuur aan de dag en 
de week. U start bijvoorbeeld ‘s ochtends met 
een kopje koffie. Daarna leest een vrijwilliger 
de krant aan u voor en wordt bijvoorbeeld een 
geheugentraining gegeven.

Sociale activiteiten
U kunt deelnemen aan allerlei sociale 
activiteiten die wij in groepsverband 
organiseren, zoals sjoel- en kaartavonden,  
bingo, muziek, toneel of bewegings-
programma’s. Onze locatie Tolzicht in 
Brummen heeft ook een eigen koor, het 
Tolzichtkoor. Deze zanggroep van circa 20 tot 
25 ouderen oefent wekelijks en treedt ook af 
en toe op.

Thuiszorg
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.

Hulp bij het huishouden
Als het u niet meer lukt uw huishouden  
zelfstandig te doen, helpen wij u een handje. 
U bepaalt zelf welke werkzaamheden wij van 
u overnemen. Dat kan stofzuigen en dweilen 
zijn, maar ook wassen en strijken. 

Hulp bij persoonlijke verzorging
Als u bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij 
douchen, aankleden, scheren, ogen druppelen,  
uw medicijnen innemen, het aantrekken van 
elastische kousen of toiletbezoek. 
 

Het ontdekken en gebruik 
maken van uw eigen kunnen 

staat bij ons voorop.


