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Geplande logeerzorg
Wat is logeerzorg?
Voor wie is logeerzorg?

Bij logeerzorg verblijft u, uw partner, vader, moeder of familielid enkele dagen of
weken in het Wijkpension Zoomwijck van Alerimus in Oud-Beijerland. Logeerzorg is
altijd vooraf gepland en gaat over een vooraf afgesproken periode.
Inwoners van de Hoeksche Waard die dagelijks hulp krijgen van een naaste (een
mantelzorger) kunnen tijdelijk logeren in het wijkpension. Hierdoor krijgen de
mantelzorgers even de ruimte voor een adempauze.

Acute opvang
Ik heb met spoed een plek nodig waar ik (of mijn partner,
ouder of familielid) tijdelijk kan verblijven. Kan dat in het
wijkpension?

Ja, dat kan. Uw huisarts kan direct contact opnemen met Alerimus om tijdelijke
opvangmogelijkheden te bespreken.

Aanmelden
Hoe kan ik me aanmelden voor logeerzorg?

Hoelang en hoe vaak mag ik komen logeren?

U kunt contact opnemen met team Wmo van gemeente Hoeksche Waard. Dit kan
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via nummer 14 0186 / 088-647
36 47 of per mail naar info@gemeentehw.nl.
Als u al een Wlz-indicatie heeft, kunt u direct terecht bij Alerimus. U belt op
werkdagen tussen 10.00 en 15.30 uur naar (0186) 659 659.
Het logeren is altijd vooraf ingepland en kan meerdere keren per maand of jaar
plaatsvinden. U kunt ook wekelijks komen logeren. Informeer naar de
mogelijkheden bij team Wmo van gemeente Hoeksche Waard via nummer 14 0186
/ 088-647 36 47. De duur van het logeren varieert van 1 dag (24 uur) tot enkele
weken.

Wat kost het?
Mag ik samen met mijn partner logeren?
Waar kan ik logeren?

Voordat ik logeerzorg aanvraag, wil ik graag een keer
komen kijken. Kan dat?

Voor logeerzorg via de Wmo geldt per logeermoment een eigen bijdrage van € 19,per 4 weken. Heeft u een Wlz-indicatie dan betaalt u elke 4 weken een eigen
bijdrage aan het CAK.
Over de mogelijkheden om samen te komen logeren, kunt u contact opnemen met
het wijkpension. Dit kan per mail naar wijkpension@alerimus.nl. Of op werkdagen
tussen 10.00 en 15.30 uur telefonisch op nummer (0186) 659 659.
Het wijkpension vindt u aan het Zoomwijckplein in Oud-Beijerland, in de zorglocatie
de Open Waard van Alerimus. Daar is een ruim en modern ingericht appartement
met twee slaapkamers, een woonkamer, badkamer en keuken. Het appartement
deelt u met een andere logé.
Ja, dat kan. U kunt hiervoor contact opnemen met Alerimus. Dit kan per mail naar
wijkpension@alerimus.nl). Of op werkdagen tussen 10.00 en 15.30 uur telefonisch
op nummer (0186) 659 659.

Voorbereiding
Wat moet ik meenemen ?
Wat moet ik met de wijkverpleging afspreken?

Toiletartikelen, kleding, medicatie in baxter inclusief afteken- en overzichtslijst. Denk
ook aan alle hulpmiddelen die u nodig heeft, zoals een rolstoel en rollator.
En verder wat u ook mee zou nemen om u te vermaken als u op vakantie gaat.
U informeert uw wijkverpleegkundige dat u bij Alerimus gaat logeren en vraagt of de
wijkverpleegkundige een warme overdracht aan Alerimus wil geven.

Inchecken
Waar mag ik mij melden als ik aankom in het wijkpension? Een week voordat u komt, neemt een medewerker van het wijkpension contact met
u op om afspraken te maken over uw exacte aankomsttijd en wie u ontvangt.
Tussen welke tijden kan ik in- en uitchecken?
Inchecken is tussen 12.00 en 14.00 uur op maandag t/m vrijdag. Inchecken kan niet
in het weekend.
Uitchecken is tussen 10.00 en 11.00 uur op maandag t/m zondag.
Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb tijdens het logeren? Met vragen kunt u contact opnemen met de dagoudste van het wijkpension.
Is er wifi?
Ja
Is er een telefoonaansluiting?

Nee, er is geen vaste aansluiting. U kunt wel een mobiele telefoon meenemen.

Zijn er ook 1-persoonskamers?

Nee, u deelt een appartement, keuken, badkamer en woonkamer. U heeft een privé
slaapkamer met tv.

Tijdens het logeren
Hoe gaat het met de zorg die ik normaal gesproken thuis
ontvang?

De dagelijkse zorg wordt tijdelijk overgenomen door medewerkers van Alerimus.
Specialistische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie, kan door de eigen
zorgverlener in het wijkpension gegeven worden. Hierover maakt u voorafgaand
aan het verblijf afspraken met het wijkpension.
Kan ik naar de dagopvang gaan tijdens het logeren?
U kunt tijdens uw verblijf bij Alerimus naar uw reguliere dagopvang gaan. Het
vervoer dient u zelf te regelen. Heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact op met
de dagoudste van het wijkpension.
Kan ik naar mijn hobbyclub/vereniging tijdens het logeren? U kunt tijdens uw verblijf bij Alerimus naar uw hobbyclub/vereniging gaan. Het
vervoer dient u zelf te regelen.
Zijn er bezoektijden?
Uw naasten zijn welkom tussen 08.00 en 22.00 uur.
Eet ik gezamenlijk met anderen of mag ik ook op mijn
kamer eten?
Zijn er activiteiten waar ik aan mee kan doen en zijn daar
kosten aan verbonden?

U kunt deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd in de gezamenlijke ruimtes. U kunt
uw maaltijd ook op uw kamer nuttigen.
U kunt meedoen met alle activiteiten die Alerimus voor haar bewoners organiseert.
Een kalender met activiteiten vindt u in het appartement. Er zijn geen kosten
verbonden aan deelname.
Ik heb een speciaal dieet, kan hier rekening mee gehouden Ja. Op de dag van aankomst geeft u dit door aan de dagoudste van het
worden?
wijkpension.
Mag ik mijn huisdier meenemen?
Huisdieren zijn in overleg welkom in het wijkpension.
Wat als ik ziek word tijdens het logeren?

Logés kunnen gebruik maken van hun eigen huisarts. Voor logés woonachtig buiten
Oud-Beijerland schakelen wij Dr. Van Noort van Medisch Centrum Molenaar in.
Deze huisartsenpraktijk zit in hetzelfde pand als het wijkpension.

