Woongroep somatiek

www.svrz.nl

voor mensen met een chronische
lichamelijke aandoening

‘In de woongroep geniet ik van de
rust in mijn eigen appartement én
van de gezelligheid in de
ontmoetingsruimte’

Wat zijn onze voorwaarden?

Voor verblijf in een woongroep somatiek van SVRZ heeft u een indicatie van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze wordt voor u aangevraagd door
uw huisarts of specialist. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl. U kunt ook
bellen naar 088-7891000.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het verblijf worden voor een deel betaald uit de Wlz (Wet
langdurige zorg). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is,
hangt af van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor)
bepaalt uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl. U kunt
ook bellen naar 0800-0087.

Heeft u nog vragen?

09-2015

Wilt u meer informatie? Of wilt u een rondleiding in een woongroep somatiek?
Neemt u dan contact op met onze Zorglijn. De medewerkers zijn van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ook een
e-mail sturen. T: 0900-7879777 (lokaal tarief) / E: zorglijn@svrz.nl

Als u een chronische lichamelijke aandoening heeft, kan er een tijd
komen dat thuis wonen niet meer gaat. Een woongroep somatiek
van SVRZ is dan een uitkomst. U heeft uw eigen woonruimte en als
het nodig is, is ondersteuning direct beschikbaar.
Wat is een woongroep somatiek?

In een woongroep somatiek wonen zes tot tien cliënten. Wij bieden hen zorg
in de privacy van een veilige, eigen woning. Als bewoner heeft u een
appartement dat volledig aangepast is en waar u dus altijd kunt blijven
wonen. Daarnaast zijn er in de woongroep veel mogelijkheden om mensen te
ontmoeten en om samen activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld in de
gezamenlijke ontmoetingsruimte. SVRZ heeft woongroepen op verschillende
locaties. Sommige liggen in een dorp, andere in de stad. Maakt de woongroep
deel uit van een grotere locatie van SVRZ? Dan kunt u gebruik maken van de
voorzieningen die daar geboden worden. Zoals bijvoorbeeld een kapper,
winkel of restaurant.

Welke deskundigen zijn er om u te helpen?

De medewerkers van SVRZ zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. In de woongroep
werkt een kleine groep zorgmedewerkers. Steeds dezelfde personen zien
zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel. Uw persoonlijk begeleider is ook de
eerste contactpersoon voor uw familie. Een arts van SVRZ is verantwoordelijk
voor al uw medische zaken. En als het nodig is krijgt u begeleiding van een

fysiotherapeut, een ergotherapeut of een logopedist. Als u dat wenst kan uw
familie u blijven ondersteunen. Daar maken we samen afspraken over.
Vrijwilligers zijn aanwezig om te helpen bij de maaltijden en activiteiten
gedurende de dag.

Hoe ziet de dag eruit?

Als u in een woongroep woont, bepaalt u zelf hoe u uw dag invult. U beslist waar
u wilt eten, hoe laat u naar bed gaat of wat u gaat doen. U kunt gebruik maken
van de ontmoetingsruimte en hier tijd doorbrengen met de bewoners van de
andere appartementen. Maar u kunt er ook voor kiezen om in uw eigen appartement
te blijven. Er zijn regelmatig activiteiten waar u aan deel kunt nemen. Zoals een
filmavond of een uitstapje. Natuurlijk kunt u, als dat mogelijk is, ook lid blijven van
uw eigen vereniging of hobbyclub. Familie, vrienden en kennissen zijn altijd van
harte welkom.

Hoe zien de appartementen in een woongroep eruit?

De appartementen hebben een eigen badkamer met toilet en een kitchenette.
Er staat een bed, een kledingkast en een nachtkastje. Er is een aansluiting voor
telefoon en televisie en vaak ook voor internet. Als u bij ons komt wonen,
kunt u uw appartement verder zelf inrichten met uw eigen meubels en andere
vertrouwde spullen. De appartementen zijn ruim opgezet waardoor het mogelijk
is om ook de partner van een cliënt in het appartement te laten wonen. Als u
belangstelling heeft voor deze optie kunt u voor meer informatie terecht bij uw
persoonlijk begeleider.

