Contactgegevens
Zorgbemiddeling CuraMare
0187 48 82 14
zorgbemiddeling@curamare.nl
Locatie Ebbe en Vloed
0187 64 18 44
info@ebbeenvloed.nl
Locatie Nieuw Rijsenburgh
0187 48 83 00
info@nieuwrijsenburgh.nl
Locatie De Vliedberg
0187 68 55 00
info@vliedberg.nl

CuraMare biedt toegankelijke zorg voor iedereen die op zorg en verpleging aangewezen is. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo
kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke
zorg of verpleging in onze tijdelijke-zorgkamers en als dat nodig is zo comfortabel
mogelijk binnen één van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het
juiste moment op de juiste plaats.
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Groepsbegeleiding

Activiteiten ondernemen kan zowel individueel als in groepsverband. Diverse
activiteiten, zoals koffie drinken of een spel spelen, doen we samen met andere
deelnemers. Daarnaast maken we gebruik van het uitgebreide en diverse aanbod van
activiteiten op de woonzorglocatie.
Een voorbeeld: Als er op groepsbegeleiding een bakactiviteit wordt gedaan en u
gaat liever puzzelen, kunt u bijvoorbeeld aansluiten bij de puzzelvereniging in het
restaurant of puzzelen aan een eigen tafel in de ruimte. Het is maar net wat bij u
past.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor groepsbegeleiding kunt u in sommige gevallen vergoed krijgen. Dit
heeft te maken met uw indicatie.

Voor iedereen is het belangrijk om een doel te hebben, om de dagen zinvol door te
brengen. Regelmaat, contact met anderen, samen dingen ondernemen of een hobby
hebben is op elke leeftijd belangrijk. Bij groepsbegeleiding op onze woonzorglocaties
vindt u dat allemaal. U kunt uw dag of een dagdeel op een prettige manier
doorbrengen met leeftijdsgenoten. In een gezellige en ontspannen sfeer vinden er
activiteiten in groepsverband plaats. Daarnaast kan het zorgen voor rust thuis en bij
uw mantelzorger(s).

Hoe ziet een dag groepsbegeleiding eruit?

Een (bus)taxi haalt u, samen met een aantal andere deelnemers, thuis op tussen
8.00 en 9.15 uur. Als u bij de locatie aankomt, wordt er eerst koffie of thee gedronken.
Onze medewerkers werken niet met een vast dagprogramma, omdat we zoveel
mogelijk willen aansluiten op uw persoonlijke interesses en behoeften. Toch is er wel
een dagelijks terugkerend ritme te onderscheiden.
• We starten de dag met een kopje koffie en thee en bespreken wat we gaan doen.
• Na het koffiedrinken ondernemen we samen een activiteit of neemt u deel aan een
activiteit naar keuze op de woonzorglocatie.
• Tussen de middag nuttigen we gezamenlijk de warme maaltijd. Als u liever brood
eet, kan dit ook. Wij regelen dit voor u.
• Na de warme maaltijd is er tijd voor een rustig momentje: even een praatje maken
met elkaar, een krantje lezen, een puzzeltje maken of een dutje doen.
• Na het rustmoment ondernemen we een activiteit.
• De dag wordt weer afgesloten met een gezamenlijk koffiemoment.
Rond 16.00 uur brengt de (bus)taxi u weer naar huis.

Hoe wordt rekening gehouden met uw interesses?

Uw contactpersoon op groepsbegeleiding vraagt naar uw doelen en persoonlijke
wensen en maakt samen met u een plan om hier invulling aan te geven. Wij noemen
dit een begeleidingsplan, dit plan wordt op maat gemaakt.

WMO
U kunt voor groepsbegeleiding een indicatie aanvragen bij het zorgloket van de
gemeente. De beoordelingstermijn bedraagt 6 weken. U ontvangt een brief waarin
staat of u deel kunt nemen aan groepsbegeleiding. U hoeft dan niets bij te betalen.
De enige kosten zijn uw eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor
(CAK).
WLZ
Als u al zorg of begeleiding ontvangt in uw thuissituatie heeft u mogelijk al een
WLZ-indicatie. U heeft dan recht op een aantal uren zorg en begeleiding. Als u uzelf
aanmeldt voor groepsbegeleiding, beoordeelt Zorgbemiddeling CuraMare hoeveel
dagdelen groepsbegeleiding binnen uw indicatie passen.
Eigen bijdrage
U kunt ook aan groepsbegeleiding deelnemen zonder indicatie. De actuele kosten
per dagdeel (ochtend of middag) kunt u opvragen bij CuraMare Zorgbemiddeling. In
deze kosten is ook de maaltijd inbegrepen. Het vervoer kunnen we voor u regelen,
maar de kosten zijn voor uzelf.

Hoe kunt u uzelf aanmelden?

Heeft u zin om te komen? Neem dan contact op met Zorgbemiddeling CuraMare.
Zij bespreken met u wat uw voorkeurslocatie en voorkeursdagen zijn en zoeken een
plaats op basis van uw voorkeur.
U bent ook van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken onder het genot van
een kopje koffie. Neem dan contact op met de locatie van keuze. De receptioniste
verbindt u dan door met de medewerkers van de groepsbegeleiding. Zij maken
verdere afspraken met u.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.curamare.nl/zorgbemiddeling/groepsbegeleiding.

