Cedrah

Thuiszorg
Goede zorg in uw
vertrouwde omgeving

Met thuiszorg van Cedrah
ontvangt u goede zorg in
uw vertrouwde omgeving.

Op sommige momenten in het leven is het fijn om hulp
te krijgen. Soms tijdelijke hulp, soms voor een langere
periode. Of u nu ondersteuning nodig heeft bij uw
persoonlijke verzorging of juist begeleiding na een
ziekenhuisopname, met thuiszorg van Cedrah ontvangt
u goede zorg in uw vertrouwde omgeving. In deze folder
leest u meer over de mogelijkheden.
Persoonlijke verzorging
Als de dagelijkse handelingen zoals wassen, aan- en uitkleden niet
meer lukken, dan ondersteunen de verzorgenden en verpleegkun

Over de thuiszorg
Cedrah levert al jaren een breed pakket aan thuiszorg
in de serviceflats, maar ook in de wijken rondom het
woonzorgcentrum. De thuiszorgteams van Cedrah
zijn klein en u heeft een contactpersoon met wie u uw
wensen en vragen kunt bespreken. Dat geeft u de
kans een vertrouwensband op te bouwen. Door
nauwe samenwerking met ziekenhuizen, specialisten,
huisartsen en apotheken uit uw buurt en maatschappelijke en gemeentelijke instanties biedt Cedrah
passende zorg en ondersteuning.

digen u bij uw persoonlijke verzorging. Ook voor het aantrekken
en uittrekken van steunkousen kunt u onze hulp vragen.

Verpleging
Heeft u hulp nodig bij uw medicijngebruik of heeft u thuis verple
ging nodig? Onze verzorgenden en verpleegkundigen kunnen u
deze zorg thuis geven. De medische handelingen worden voor u
verricht of u wordt ondersteund en geadviseerd bij het aanleren
van deze handelingen. Zij geven u voorlichting en advies en zo
nodig kunnen ze u doorverwijzen naar andere specialisten.

Individuele begeleiding/dagbesteding
Wanneer u belemmeringen ondervindt in uw dagelijks leven als
gevolg van een handicap of beperking, kunt u individuele begelei

ding krijgen. Dit is begeleiding voor bijvoorbeeld het onderhoud
van sociale contacten, plannen van de dagelijkse activiteiten, het
buitenshuis voortbewegen, regelen van financiële zaken of indien
u moeite heeft met oriëntatie of concentratie.

Volledig Pakket Thuis
Bij het Volledig Pakket Thuis worden de zorg en de diensten die u
zou krijgen als u in een zorginstelling verblijft bij u thuis geleverd.

Financiering
U kunt uw thuiszorg op verschillende manieren financieren:
›› De eerste mogelijkheid is via de Zorgverzekeringswet (Zvw); u heeft dan
een indicatie nodig. De thuiszorg wordt dan betaald vanuit uw basisverzekering. Dit valt niet onder het eigen risico.
›› Een andere mogelijkheid is de zorg particulier inkopen. Er is dan geen
indicatie nodig; u betaalt de zorg zelf.
›› Thuiszorg kan ook worden geboden in de vorm van overbruggingszorg
of modulaire zorg; dit geldt vanaf een ZZP4 (Wet langdurige zorg). Vanuit
dit pakket wordt dan de zorg geboden die u nodig heeft. U betaalt iedere
vier weken een deel van de kosten aan het Centraal Administratie
Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomsten en
vermogen, de samenstelling van het huishouden en uw leeftijd.
›› Tot slot kunt u de thuiszorg financieren vanuit een Persoons Gebonden
Budget (PGB). De SVB (Sociale Verzekeringsbank) betaalt Cedrah voor de
zorg die aan u geleverd wordt, vanuit het budget wat voor u beschikbaar is.
Onze klantadviseurs kunnen u adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van uw financiering. Neem contact op met de dichtstbijzijnde locatie
voor meer informatie. De contactgegevens van onze locaties vindt u verderop in deze folder.

Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de zorgverlener.
Het gaat hier bijvoorbeeld om: persoonlijke verzorging, verpleging,
huishoudelijke verzorging, dagbesteding, alarmering en maaltijden.
U maakt afspraken met de zorgverlener over welke zorg en
diensten u wilt afnemen en die passen binnen de mogelijkheden
van uw indicatie. Bij het Volledig Pakket Thuis blijft u wel zelf
verantwoordelijk voor de woonlasten, zoals de hypotheek of de
huur van uw woning.

Thuis wonen met dementie
De ervaring leert dat het voor ouderen met dementie belangrijk is
om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te blijven
wonen. Cedrah maakt dit mogelijk door professionele begeleiding
en ondersteuning te verlenen, eventueel in samenspraak met
regionale partnerorganisaties. Er kan ook ondersteuning geboden
worden aan een partner of mantelzorger. Cedrah helpt bij het creëren van een stabiele thuissituatie.

Cedrah helpt bij het creëren van
een stabiele thuissituatie.

Cedrah locaties
Waar vindt u ons?
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op diverse locaties in
Zuid-Holland en Zeeland. In het overzicht ziet u waar onze locaties
zich bevinden en welke woonvormen, zorgtaken en diensten wij op
de betreffende locatie kunnen bieden.

Zeeland

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer

Woonzorgcentrum
d’Amandelhof

Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 0118 - 67 66 00
e ebenhaëzer@cedrah.nl

Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 – 450 91 22
e amandelhof@cedrah.nl

Woonzorgcentrum
Rehoboth

Woonzorgcentrum
Beth-San

Bergweg 1
4461 LX Goes
t 0113 - 22 45 00
e rehobothgoes@cedrah.nl

Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 – 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

Michelangelostraat 98
3066 NM Rotterdam
t 010 – 420 98 06
e rehobothrotterdam@
cedrah.nl

Kleinschalig wonen Hebron

Woonzorgcentrum Nebo

Algemeen

Kerkring 3-7
4306 CJ Nieuwerkerk
t 0111 – 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht
t 078 – 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

Seniorencomplex
Marnixflat

Serviceflat Avondrust

Zorg Informatie Punt

Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 010 – 482 90 28
e avondrust@cedrah.nl

t 0118 67 66 78
e zip-info@cedrah.nl

Charlotte de Bourbonweg
4461 WX Goes
t 0113-224500
e g.c.kaman@cedrah.nl
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Woonzorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
3137 XB Vlaardingen
t 010 – 474 17 55
e uitzicht@cedrah.nl

Serviceflat Rehoboth

Hoofdkantoor
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle a/d IJssel
t 010 - 2075858
e info@cedrah.nl

Legenda
Huurappartementen

Dagbesteding
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Cedrah
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel.
Om inzichtelijk te maken waar we voor staan, hebben we vijf kernwaarden geformuleerd. Zingeving staat bovenaan. De Bijbel is de
inspiratiebron voor ons handelen en ons richtsnoer bij de keuzes
die we maken. Dit is zichtbaar in onze cultuur en de activiteiten
en komt tot uiting in een respect- en liefdevolle omgang met onze
naaste. Vanuit onze klantgerichtheid beschouwen we ieder mens
als uniek en waardevol en leveren we zorg op maat. We streven
naar openheid en transparante communicatie in alle lagen van de
organisatie. We zijn ook betrouwbaar; we maken reële afspraken en
komen deze na.
Cedrah gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en ZuidHolland en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Rotterdam en omgeving.

Heeft u vragen over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met de klantadviseur van de dichtstbijzijnde locatie van Cedrah. Zij kan u meer informatie geven over
onze thuiszorg, en zal u in contact brengen met de wijkverpleegkundige. Deze komt bij u langs om te bespreken welke hulp u
nodig heeft en de indicatie te stellen. Samen bekijkt u welke hulp
er eventueel door een mantelzorger of vrijwilliger kan worden
gegeven. De wijkverpleegkundige zal ook met regelmaat de
zorgverlening met u evalueren.

Cedrah
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle a/d IJssel
t 010 - 207 58 58
e info@cedrah.nl
www.cedrah.nl

