De Wilgenhof
Wervershoof
Weidehof
Spanbroek
De Horstenburgh
Obdam

Hollandse Cirkel
Zwaag

Zandhove
Spanbroek

Perelaar
Zwaag
Avondlicht
Hoorn

De Rustenburcht
Ursem

Rozenstaete
De Goorn

Het Noorderlandhuis
Hoogkarspel

Westerhaven
Hoorn

Herfstzon
Enkhuizen

Sint Nicolaas
Enkhuizen

Westerhof
Enkhuizen

Brinkpark
Blokker
Kersenboogerd
Hoorn

De Bosman
Venhuizen

Vijverstate
Avenhorn

(zorg)
appartementen

woonzorgcentra +
(zorg)appartementen

Thuiszorg

Kijkt u op onze website voor de actuele mogelijkheden per locatie.

Voor het regelen van de zorg die u nodig heeft, staat u er niet alleen voor.
Onze consulenten denken graag met u mee. Wilt u meer weten?
Belt u dan met onze consulenten wonen en zorg: 0229 576868.

www.wilgaerden.nl
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Begrip voor de ouderen om ons heen. Mensen zoals iedereen.
Met een levensverhaal. Een eigen unieke geschiedenis. Voor die mensen
doen wij het, zorg en ondersteuning bieden op maat. Nuchter en
liefdevol, zoals je mag verwachten van een West-Friese zorgaanbieder.
Gewoon, zelfstandig wonend of bij een van onze locaties. Tijdelijk of
voor langere termijn. Maar altijd op maat, even doeltreffend als flexibel.
Buigzaam als de wilgen in de West-Friese aarde: Wilgaerden.

Tijdelijk verblijf

Als u het thuis even niet redt

Er kan een moment komen dat u, om bepaalde redenen, tijdelijk
niet thuis kunt wonen. U kunt dan op Wilgaerden rekenen.
Met zorg en ondersteuning op maat, veilig en comfortabel in één
van onze woonzorgcentra. Met zorg die u weer op de been brengt.
Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Of om tijdelijk uw
mantelzorger te ontlasten.

Type verblijf

We hebben diverse manieren van tijdelijk verblijf:
- EersteLijns Verblijf (ELV). Dit is mogelijk als u om medische redenen
tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis.
Uw huisarts of het ziekenhuis bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.
De duur van het verblijf is ook afhankelijk van de vergoeding vanuit
de zorgverzekering.
- Herstelzorg. Na een knie/heup operatie middels het “snel op de been” 		
programma.
- Respijtzorg. In dit geval nemen wij even de zorg van uw mantelzorger over.
Bijvoorbeeld als die op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. U kunt
dit aanvragen via de gemeente.
- Logeren. Wilt u tijdelijk bij één van onze woonzorgcentra verblijven
en heeft u geen recht op wmo of elv, dan kunt u particulier (door u zelf
gefinancierd) bij ons verblijven.

‘Na mijn ziekenhuis-opname kon
ik onmogelijk naar huis en was ik blij’
dat ik kon ‘logeren’ in Avondlicht.’
Mevrouw de Lange

Breed inzetbaar

Onze teams kunnen u onder andere helpen met het huishouden, uw persoonlijke
verzorging, verpleging en begeleiding. Ze werken daarbij nauw samen met andere
zorgverleners en welzijnsorganisaties. In onze woonzorgcentra kunt u gebruik
maken van diverse faciliteiten zoals het restaurant en kunt u meedoen aan de
diverse activiteiten. U woont enkele dagen of weken in één van onze locaties.
Het doel van het verblijf is om weer veilig terug naar huis te gaan.
In overleg wordt besproken wanneer u terug naar huis kunt gaan en
wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld het regelen van thuiszorg of extra
ondersteuning door mantelzorg.

Naast vakkundige zorg biedt Wilgaerden meer
diensten als u daar behoefte aan heeft:
• Wijkzorg
• Personenalarmering
• Eten in één van onze restaurants
• Ondersteuning van uw mantelzorger
• Langdurige (verpleeghuis)zorg op één
van onze locaties
• Dagbesteding (zowel in groepsvorm als individueel)
• Particuliere zorg
• Huishouding

