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Alarmering Thuis
Het kan gebeuren. U bent alleen thuis en u valt, of u voelt zich plotseling
helemaal niet lekker. Alarmering Thuis biedt dan een oplossing. U krijgt een
alarmeringstoestel in uw woning met een bijbehorende halshanger of polsband.
Als er iets met u gebeurt heeft u dag en nacht met één druk op de knop contact
met een familielid of met een professionele zorgverlener. Een prettig en gerust
gevoel, voor uzelf en uw familie.
De dag vormgeven
Natuurlijk richt u uw leven graag zelf in. Lukt u dit minder goed, bijvoorbeeld
vanwege geheugenproblemen? Dan is het prettig als iemand u daarbij
ondersteunt. Catharina Stichting kan u dan individueel of in groepsverband
begeleiden.

U blijft graag in uw eigen omgeving wonen, ook als u ondersteuning nodig
heeft. Zelfstandig én vitaal thuis wonen, dat kan bij Catharina Stichting.
Woont u in Westvoorne of Brielle? Dan kunt u bij ons terecht voor zorg,
begeleiding, vele diensten en allerlei activiteiten. Catharina Stichting
biedt kleinschalige zorg. Onze betrokken, professionele medewerkers en
vrijwilligers staan voor u klaar!

Individuele begeleiding
Wordt het moeilijker om uw activiteiten te plannen en de dagelijkse zaken te
regelen? Vindt u het lastig om besluiten te nemen? Weet u niet goed hoe u
structuur in uw dagen kunt aanbrengen? Individuele begeleiding biedt u de
mogelijkheid om uw leven weer op de rails te zetten.

Prettig en veilig thuis wonen
Met wat extra ondersteuning kunt u vaak gewoon thuis blijven wonen, in uw
eigen omgeving. Daarbij is het heel belangrijk dat u zich veilig voelt.
Persoonlijke verzorging en verpleging
Zijn er praktische dagelijkse handelingen die u niet meer goed alleen kunt? U
kunt ondersteuning krijgen bij douchen, steunkousen aantrekken, aankleden
en het toiletbezoek. Maar ook bij medische zaken, zoals ogen druppelen,
medicijngebruik of wondverzorging.
Catharina Stichting werkt met kleine teams van deskundige medewerkers.
Zij kennen uw buurt goed. U ziet vaak dezelfde medewerkers, met wie u
een persoonlijke band opbouwt. Dat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Onze
wijkverpleegkundige komt graag bij u langs om in een persoonlijk gesprek de
mogelijkheden te bespreken.
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Voor een tijdelijk verblijf met zorg heeft u een indicatie nodig. Het type indicatie
is afhankelijk van uw situatie. De zorgadviseur van Catharina Stichting helpt u
graag verder.
Goed en gezond eten
Goed en gezond eten is een voorwaarde om u fit en vitaal te voelen. Wilt u een
keer niet zelf koken of lukt dat niet meer? Dan bent u van harte welkom in onze
restaurants. Ook kunt u gebruikmaken van onze maaltijdservice.
Onze restaurants
U kunt aanschuiven voor een warme maaltijd in de restaurants De Branding
(Stuifakkers, Rockanje), Zeeburg (Leemgaarde, Oostvoorne) en Het Bastion
(Catharina Gasthuis, Brielle). Uiteraard bent u ook welkom voor een klein
gerecht, een kop koffie of gewoon voor de gezelligheid. Wij houden rekening
met uw persoonlijke voorkeuren en uw dieet.

Dagactiviteiten
Dagactiviteiten zijn gericht op ouderen met geheugen-, stemmings- of
gedragsproblemen. Samen met anderen brengt u een of meerdere keren
per week de dag door. Professionele begeleiders en getrainde vrijwilligers
ondersteunen u om uw dag zinvol vorm te geven, met activiteiten die bij
u passen. Uw mantelzorger kan dan de zorg even loslaten. U kunt voor
dagactiviteiten terecht bij Sonnevanck (Leemgaarde, Oostvoorne), Strandjutter
(Stuifakkers, Rockanje) en Zorgboerderij Op Aarde (Brielle).
Voor individuele begeleiding en dagactiviteiten heeft u een indicatie nodig.
Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van uw gemeente of met de
zorgadviseur van Catharina Stichting.
Kortdurend verblijf
Heeft u tijdelijke verpleging of verzorging in een woonzorglocatie nodig?
Bijvoorbeeld omdat u herstelt van een ziekenhuisopname? Bij Catharina
Stichting kunt u terecht voor een tijdelijk verblijf met zorg in het Catharina
Gasthuis (Brielle), in Leemgaarde (Oostvoorne) en in Stuifakkers (Rockanje).
Ook als u geen zorg nodig heeft, bent u van harte welkom.
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Maaltijdservice aan huis
Zowel in Westvoorne als in Brielle kunt u maaltijden aan huis laten bezorgen als
u zich abonneert op onze maaltijdservice. U stelt zelf uw menu samen uit de
verschillende gerechten van de menulijst. Ook bij de maaltijdservice houden wij
rekening met uw dieet.
Wilt u zich aanmelden? Voor de maaltijdservice in Westvoorne belt u
(0181) 412 555. Woont u in Brielle? Dan belt u (0181) 728 281.
Activiteiten
Mensen ontmoeten, een spelletje doen, muziek luisteren, samen bewegen.
Activiteiten maken het leven leuker en afwisselender. Bij Catharina Stichting is
genoeg te doen.
Westvoorne
Heeft u behoefte aan een gezellige activiteit? In onze woonzorglocaties
Stuifakkers (Rockanje) en Leemgaarde (Oostvoorne) organiseren wij samen met
vrijwilligers onder meer bridgen, klaverjassen, tekenen/schilderen, bewegen
voor ouderen, koersbal, optredens en eetactiviteiten. U bent van harte welkom!

Brielle
In de gemeente Brielle organiseert Welzijn Ouderen verschillende cursussen en
ontmoetingsactiviteiten, zoals het Alzheimercafé, de Mantelzorgsalon en het
Maatjesproject. Het Alzheimercafé is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor
mensen met geheugenproblemen en hun familieleden. De Mantelzorgsalon
is een plek om ervaringen uit te wisselen voor mensen die iemand met
een chronische ziekte of beperking belangeloos ondersteunen. Via het
Maatjesproject vindt u een maatje: een enthousiaste vrijwilliger die graag af en
toe bij u langskomt om samen iets te ondernemen. Ook biedt Welzijn Ouderen
Brielle een gevarieerd programma van activiteiten en uitjes.
Wilt u meer weten over de activiteiten van Welzijn Ouderen Brielle? Kijk op
onze website of neem direct contact op met Welzijn Ouderen: (0181) 728 281 of
welzijnouderen@catharinastichting.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze zorg en diensten op
www.catharinastichting.nl.
Vragen en aanmelding
Wilt u overleggen over uw persoonlijke mogelijkheden? Of heeft u hulp
nodig bij het aanvragen van uw indicatie? Neem dan contact op met onze
zorgadviseur: (0181) 728 255 of via zorgadviseur@catharinastichting.nl
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