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WAT ALS IK MEER
ZORG NODIG HEB?

Volwassenen OLO

Waarover gaat deze folder?
Je hebt in je leven soms
meer zorg nodig.
Ieder mens wordt oud en
gaat uiteindelijk dood.
Deze folder gaat over: Hoe wij er voor
jou willen zijn tijdens deze momenten.

1.

Zo lang mogelijk thuis

Wanneer je meer zorg nodig hebt en oud
wordt, moet dat zo lang mogelijk in je
eigen huis kunnen. Samen met begeleiding
ga je op zoek naar de hulp die jij nodig
hebt:
A) Hulpmiddelen:
We willen dat je zo veilig
mogelijk kan wonen.
Samen met je begeleider ga je op zoek
naar hulpmiddelen om je kamer en/of huis
aan te passen. Zo kan je zo lang mogelijk
thuis blijven wonen.
B) Lichaam en geest:
We willen dat je lichaam en geest gezond
zijn. Daarom willen we:
≡
Enkele keren per jaar met jou op
≡
≡

doktersbezoek gaan voor een controle.
Goed samenwerken met dokters en
verpleging, zodat zij je goed kunnen
verzorgen.
Je een duidelijke uitleg geven als er wat
aan de hand is met je lichaam en/of
geest.

C) Vrije tijd:
Als je veel thuis bent,
willen we samen met jou
op zoek gaan naar activiteiten binnen en
buiten Openluchtopvoeding. Binnen
Openluchtopvoeding is er dagbegeleiding
voorzien.
D) Jij, je familie en je vrienden
Als je ziek bent en verzorging nodig hebt,
willen we tijd maken om naar jou, je
familie en vrienden te luisteren. Zo kunnen
we samen de juiste beslissingen nemen.
Bij moeilijke momenten in je leven (zoals
bijvoorbeeld overlijden van familie of
vrienden), willen we er graag voor je zijn.

2.

Als het thuis niet meer
mogelijk is...
Wanneer je meer zorg nodig hebt
en oud wordt, en dit kan niet
meer bij ons, dan zoeken we naar
een andere oplossing.
Dit wil zeggen dat we - samen
met jou en je familie - de
geschikte opvang voor je zoeken.

