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therapie of dieetadvisering. Deze specialisten werken vanuit het Behandel- 
centrum van Zorgcentra Rivierenland en zijn gespecialiseerd in de behande- 
ling en begeleiding van ouderen. Ook dagverzorging, dagbehandeling of 
deelname in het Ontmoetingscentrum is mogelijk. Het voordeel van dit 
totaalpakket is dat uw zorgvraag door een team van deskundigen kan 
worden opgepakt. Én u hoeft maar één keer uw verhaal te vertellen. 

Indicatie voor de Zorg Thuis 
Met ingang van 2015 is voor verzorging en verpleging in de thuissituatie 
een indicatie nodig. Als u een zorgvraag heeft komt de (wijk)verpleegkun-
dige bij u langs om samen met u en met uw mantelzorger de indicatie vast 
te stellen. Aan de hand van uw indicatie geven wij aan welke professionele 
ondersteuning wij u kunnen bieden. Voor deze zorg is sinds 2015 geen 
eigen bijdrage meer van toepassing.

Deskundige cliëntadviseurs
Weet u niet goed welke ondersteuning u nodig heeft? Onze cliëntadviseurs 
kennen de uitgebreide mogelijkheden van Zorgcentra Rivierenland en  
zoeken samen met u naar een passend zorgaanbod afgestemd op uw 
wensen en behoeften. 

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/zorgthuis

OVER SZR
Zorgcentra Rivierenland biedt álle zorg voor ouderen, zowel thuis als in de 
zorgcentra. Van lichte zorg en revalidatie tot intensieve zorg, van fysiother-
apie en valpreventie tot advies, persoonlijke begeleiding en zorg thuis.
Korte lijnen, één aanspreekpunt en alle zorg binnen handbereik.

ALLES OVER ZORG THUIS
Zelfstandig met professionele hulp
Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw eigen, vertrouwde 
omgeving, ook als het met uw gezondheid wat minder gaat? Met de Zorg 
Thuis van Zorgcentra Rivierenland bent u verzekerd van professionele 
verzorging, verpleging en begeleiding

Vaste buurtteams
Op zorg moet u kunnen rekenen, 24 uur per dag. Voor korte of langere tijd, 
acuut of vooruit gepland. Wij zorgen ervoor dat u professionele hulp krijgt, 
hulp die zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers wordt verricht. Een 
vertrouwd gezicht is immers wel zo prettig. Zorgcentra Rivierenland werkt 
daarom met buurtteams in de gemeenten Tiel, Geldermalsen en Neerijnen. 
Elk buurtteam bestaat uit een kleine, vaste groep verzorgenden en (wijk)
verpleegkundigen. 

Zorg op maat
U wilt natuurlijk zelf bepalen welke hulp of verzorging u wilt ontvangen. Dat 
kan. Samen met u kijken we wat uw wensen en behoeften zijn zodat u de 
zorg krijgt die u nodig heeft.
Wij bieden onze hulp bij het wassen, douchen, aan- of uitkleden, onders-
teuning bij het aantrekken van steunkousen, zwachtels of het aanbrengen 
van incontinentiemateriaal. Ook kunt u van ons hulp krijgen bij het verzor-
gen van een wond of een stoma, het toedienen van injecties of het verzor-
gen van een katheter. 
Is er sprake van beginnende dementie of zijn er psychische problemen, 
dan bieden wij de begeleiding die u nodig heeft. 

Een team van specialisten staat voor u klaar
Heeft u aanvullende behandelingen nodig? Wij regelen dat voor u. Naast 
Zorg Thuis kunt u ook bij ons terecht voor fysiotherapie, logopedie, ergo-
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