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Ravestein, Geldermalsen
Walstede, Tiel
Lingehof, Beesd

Thuis in 
Wonen met zorg

www.szr.nl/wonenmetzorg



“Uw appartement is gemeubileerd en voorzien van een 
alarm dat ervoor zorgt dat er in geval van nood snel 
iemand aanwezig is.”
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Zorg op maat
U bent verzekerd van professionele verpleging en verzorging. Mocht u 
onverhoopt meer zorg nodig hebben, dan regelen wij dat.

Alles geregeld met een aanvullend pakket
Wilt u tijdens uw tijdelijk verblijf iets extra’s? Met een aanvullend pakket 
bieden wij u diverse services. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de 
warme maaltijd of deelnemen aan activiteiten. Eventueel kunt u gebruik 
maken van de boodschappenservice of de technische dienst. Hiernaast 
is het mogelijk een abonnement af te sluiten voor de activiteit ‘samen en 
gezond’. Met dit abonnement kunt u wekelijks deelnemen aan de gym en 
een activiteit naar keuze. Informeer naar de mogelijkheden bij ons Zorg 
Adviespunt. 

Uw appartement is gemeubileerd en voorzien van een alarm dat ervoor 
zorgt dat er in geval van nood snel iemand aanwezig is. Dat geeft u en uw 
omgeving een veilig gevoel. 

Informatie en advies
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseurs van ons 
Zorg Adviespunt. T: 0800-0588, E: zorgadviespunt@szr.nl Of kijk op  
www.szr.nl/wonenmetzorg 

TIJDELIJKE HUUR
APPARTEMENT
COMFORTABEL EN VEILIG

Zelfstandig maar niet alleen
Wanneer u tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen bij het wegvallen van mantel- 
zorg, is het huren van een appartement (max. 6 weken) in de beschutting 
van onze locaties Walstede in Tiel, Ravestein in Geldermalsen en Lingehof 
in Beesd mogelijk.

Het tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis wordt niet meer via de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed. Daarom biedt Zorgcentra 
Rivierenland u de mogelijkheid om tijdelijk een appartement te huren in 
een beschermde woonomgeving. 

U moet wel in het bezit zijn van een minimale indicatie voor persoonlijke 
verzorging klasse 4 (7- 9.9 uur zorg per week). Voor deze indicatie betaalt u 
een eigen bijdrage aan het CAK.
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