thuiszorg

Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek
Als u zich om welke reden dan ook niet meer helemaal zelf kunt redden, staan wij bij
Azora voor u klaar. U wilt het liefst zo zelfstandig mogelijk blijven leven. Het heft in
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eigen handen houden, maar wel op steun kunnen rekenen als u die nodig heeft.
We bieden zorg op maat. Dat kan Wonen met Zorg in een van onze woonzorgcentra,
verzorgd wonen zijn in een van onze verpleeghuizen, dagverzorging of

Zelfstandig thuis wonen met de ondersteuning die bij u past

dagbehandeling in een Azora behandelcentrum, of u kiest voor zorg, verpleging of
ondersteuning thuis door de Azora thuiszorg.
Bij Azora kennen we geen drempels. Niet tussen onze diensten en niet tussen
cliënten en medewerkers, die open met elkaar omgaan. U krijgt wat u nodig heeft.
Zorg van hoge kwaliteit: veilig, comfortabel en vertrouwd. Met respect voor uw
persoonlijke waarden, beleving en achtergrond. En van mensen, die u kennen en uw
taal spreken, die zich houden aan hun afspraken en die u begrijpen als uw
zorgbehoefte verandert.
Bovendien vinden we het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers met plezier
bij ons werken. Met het hoofd erbij, maar vooral ook met hart en ziel.
De aloude Achterhoekse noaberschap zit ons in de genen.
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Dichtbij en vertrouwd

thuiszorg
Huishoudelijke verzorging
Een schoon, verzorgd en opgeruimd huis, met voldoende boodschappen in
de kast; dat voelt goed. Als u dat niet meer allemaal zelf kunt verzorgen,
bepalen we samen met u hoe we u daarbij kunnen helpen. Wat u zelf nog
kunt en graag doet, blijft u ook lekker zelf doen. Andere dingen nemen we
van u over. Of we helpen en begeleiden u bij het zoveel mogelijk zelf
organiseren ervan.
Het kan dus gaan om heel concrete zaken als schoonmaken, zemen,
wassen en stofzuigen, maar ook om de zorg voor kinderen of huisgenoten
of het controleren van levensmiddelen op houdbaarheid. Uw vragen
en uw zelfstandigheid staan centraal. Altijd.

Persoonlijke verzorging
Heeft u moeite met in en uit bed komen, met aan- of uitkleden? Gaat douchen
niet meer zo goed of is het moeilijk om medicijnen op tijd en in de juiste hoeveel
heden in te nemen? In al die gevallen is het mogelijk dat wij op vaste tijden bij u
langskomen om u daarbij te ondersteunen. Net zoals wij u graag helpen (oefenen)
met bijvoorbeeld prothesen, een rollator of het regelmatig bewegen van armen en
benen om zo fit mogelijk te blijven.

Als het even kan zelfstandig blijven wonen. Zo lang mogelijk uw eigen
leven invullen en zelf bepalen wat wel en niet gebeurt. Dat is wat
Azora Thuiszorg voor u mogelijk maakt, ook als u een aantal zaken
zelf tijdelijk of blijvend niet meer kunt. Ons thuiszorgteam staat dag
en nacht voor u klaar als het moet. Zeven dagen per week. Uw vraag
is daarbij ons vertrekpunt. We zijn te gast in uw huis, en organiseren
onze dienstverlening zoals u dat het beste past.

Verpleging
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Als u ziek bent of een beperking heeft, dan kunt u thuis verpleging krijgen. Dat kan
ook tijdelijk gebeuren als u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt. Ook dan kunt
u in uw eigen omgeving blijven terwijl gespecialiseerde medewerkers ervoor
instaan dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Zij verzorgen wonden als dat
nodig is, geven injecties en verrichten andere verpleegkundige handelingen.
Maar zij adviseren u ook graag over gezonde voeding, medicijngebruik, woning
aanpassingen en hulpmiddelen. Of zij leren uw familieleden om u goed en veilig
te helpen. Kunt u zich met een paar bezoekjes per week redden, dan is dat mooi,
maar zelfs zeer intensieve 24-uurs verpleging is thuis ook mogelijk.

Personenalarmering
Vaak is alleen de zekerheid dat u altijd iemand kunt bereiken om u te helpen al
voldoende om zelfstandig te kunnen functioneren. Dan is de personenalarmering
van Azora Thuiszorg ideaal. Wij installeren een kastje voor signaalontvangst bij u
thuis. En via een halszender of polsband kunt u via één druk op de knop direct met
een verzorgende overleggen en zo nodig meteen hulp ontvangen.

Begeleiding
Soms zijn er omstandigheden waardoor mensen tijdelijk de grip op hun
eigen leven dreigen te verliezen. Als u bijvoorbeeld te maken krijgt met een
echtscheiding, het verlies van een dierbare, of wanneer u met psychische
problemen te kampen heeft. Ieder mens reageert dan op zijn eigen manier
en ook de problemen zijn steeds weer anders. Samen met u brengt de
verzorgende uw situatie in kaart en helpt u om de zaken weer op te
pakken. Dat kan gaan om de organisatie van uw huishouden, het op orde
brengen van uw financiën, maar ook om het aanbrengen van structuur in
uw dagritme of het opnieuw aangaan van sociale contacten.
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Service
Buiten alle mogelijke regelingen en indicaties om is het ook altijd mogelijk dat u
privé zorg inkoopt. Dat betreft alle in deze folder genoemde ondersteuning.
Maar daarnaast bieden wij ook een boodschappendienst, was- en strijkservice.
We verzorgen kleine reparaties, klussen en tuinonderhoud en kunnen oppas leveren.
De medewerkers van ons servicepunt vertellen u hier graag meer over.
Wilt u meer weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
We staan u graag te woord. Telefoon: (0315) 33 82 22.
Meer informatie vindt u ook op onze website: www.azora.nl.

Wat kunt u van Azora Thuiszorg verwachten?
- Uw wensen en zorgvraag staan centraal.
- Continuïteit, zoveel mogelijk dezelfde medewerker.
- Snelle reactie en aanpassing van de zorg bij veranderingen in uw zorgbehoefte.
- Preventie, advisering en ondersteuning bij zorgvragen.
- Afspraak is afspraak.

Ook voor jonge mensen
Azora Thuiszorg is er voor iedereen. Juist ook voor jonge mensen, al dan niet met
kinderen, kan tijdelijke ondersteuning een uitkomst zijn. Bij een blessure, ziekte of
een handicap bijvoorbeeld. Maar ook als er regelmatig een wond verzorgd moet
worden. Of als iemand moet leren insuline te spuiten. In al dat soort situaties is
ondersteuning in uw eigen huis de ideale oplossing. Die ondersteuning biedt
Azora Thuiszorg graag en goed.

Aanvraag en financiering
Thuiszorg kunt u op verschillende manieren aanvragen en ook voor de betaling
zijn er verschillende mogelijkheden. Persoonlijke verzorging, verpleging en
ondersteunende begeleiding vallen onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Die kunt u aanvragen
bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het aanvragen van huishoudelijke
verzorging verloopt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Daarvoor kunt u terecht bij uw gemeente. Als u beschikt over een
persoonsgebonden budget, dan kunt u daarmee natuurlijk bij Azora ook altijd
zorg op maat krijgen.

- Geen wachtlijsten.
- Ondernemend in zorg.

