Thuis zorg ontvangen van SZR
SZR helpt ouderen in de regio Rivierenland om zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in
onze zorgcentra. Samen met de cliënt en/of mantelzorger kijken wij wat er aan zorg nodig is en
wat de wensen en behoeften van de cliënt zijn. SZR biedt diverse vormen van zorg en
ondersteuning in de thuissituatie.
Zorg Thuis
SZR heeft twee zorg thuis teams: Tiel en Geldermalsen. De teams geven in de regio Rivierenland
zorg aan thuiswonende ouderen. Samen met de cliënt en eventueel mantelzorger wordt bepaald
welke hulp of verzorging iemand wil ontvangen. De zorg thuis teams bieden o.a. ondersteuning
bij het wassen, douchen, hulp bij het aantrekken van steunkousen, aan- en uitkleden of het
aanbrengen van continentiemateriaal. Ook bieden zij hulp bij de meer complexere zorgvragen
zoals verzorgen van een wond of een stoma, toedienen van medicatie (o.a. injecties) of het
verzorgen van een katheter. Daarnaast bieden zij ondersteuning wanneer er sprake is van
beginnende dementie.
SZR biedt geen huishoudelijke hulp!
Dagverzorging
De dagverzorging biedt ondersteuning aan thuiswonende ouderen door middel van een
dagprogramma. Door gerichte activiteiten worden uw lichamelijke en geestelijke functies
gestimuleerd en/of behouden. De activiteiten wisselen van bewegen, geheugentraining tot
creatieve activiteiten. Hiermee bieden wij tegelijkertijd ondersteuning aan mantelzorgers. Zij
weten dat u in goede handen bent en hebben even tijd voor zichzelf.
Dagbehandeling
U kunt bij onze dagbehandeling terecht voor revalidatie/reactivering, langdurige/chronische zorg,
psychogeriatrische zorg en observatie/screening/ diagnostiek. De dagbehandeling biedt
thuiswonende ouderen begeleiding en behandeling door middel van een afwisselend
dagprogramma, van beweging en geheugentraining tot ontspanningsactiviteiten. Het doel is om
uw lichamelijke en/of geestelijke conditie te handhaven of te verbeteren.
Het Ontmoetingscentrum
SZR biedt in het Ontmoetingscentrum ondersteuning, specifiek gericht op mensen met
geheugenproblemen of dementie en hun mantelzorgers. De ondersteuning is gericht op het leren
omgaan met uw beperkingen en het op die manier voorkomen of verminderen van gedrags- en
stemmingsproblemen. Hierdoor kunt u langer thuis blijven wonen. De ondersteuning van uw
mantelzorger is gericht op het leren omgaan met de gevolgen van dementie en op het voorkomen
van overbelasting. Professionele hulpverleners bieden hierbij ondersteuning.
Bij cliënten in het Ontmoetingscentrum kijkt ook de specialist ouderengeneeskunde van SZR
mee. Dit is van grote meerwaarde omdat deze goed kan beoordelen hoe het met u gaat.
Onder deskundige begeleiding wordt een afwisselend programma geboden, afgestemd op uw
wensen. Van beweging en geheugentraining tot creatieve activiteiten. Er is veel ruimte voor
gezelligheid en contact met andere mensen.

Meer informatie?
Neem dan contact op met het Zorg Adviespunt van SZR via T: 0800 – 0588 of
E: zorgadviespunt@szr.nl. Onze cliëntadviseurs helpen u graag verder!

