Als thuis wonen
niet meer gaat
Informatie over verschillende woonvoorzieningen voor mensen met dementie in de
gemeente Heumen en omgeving.

De verzorging van iemand met dementie wordt
vaak zwaarder naarmate de ziekte erger wordt.
Zeker als uw naaste na verloop van tijd 24 uur per
dag zorg en aandacht nodig heeft. Opname in een
verpleeghuis of woonvoorziening is dan meestal
het beste alternatief. Maar dat is wel een moeilijke
beslissing. Hoe bereidt u zich voor als opname
van uw naaste in zicht komt? In de brochure “Als
thuis wonen niet meer gaat” wordt verteld hoe dit
proces verloopt en wat u daarvoor moet regelen.
https://secure.alzheimer-nederland.nl/brochurepdf-Als-thuiswonen-niet-meer-gaat
Voor een opname is een indicatie voor de Wet
Langdurige Zorg (WLZ) noodzakelijk. Deze indicatie
wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). www.ciz.nl . Uw zorgtrajectbegeleider kan u
informeren en hulp bieden bij de aanvraag.

Verpleeghuizen en Woonvoorzieningen in
de gemeente Heumen en omgeving.
Malderburch, centrum voor welzijn wonen en zorg te
Malden
Tel. 024 357 05 70
www.malderburch.nl
Buurderij de lage hof te Overasselt, beschermd
wonen in een landelijke sfeer. De Buurderij maakt
onderdeel uit van Malderburch.
Tel. 024 357 05 70
www.buurderijdelagehof.nl
De Wende te Overasselt, kleinschalige woonzorg
Tel. 06 45 440 677
www.dewendeoverasselt.nl

Stichting de Waalboog, wonen met zorg, waaronder
zorg voor jonge mensen met dementie, op diverse
locaties te Nijmegen.
Tel. 024 322 82 64
www.waalboog.nl
Zorggroep ZZG, wonen met zorg op diverse locaties
te Nijmegen, Groesbeek en Wijchen.
Tel. 024 366 57 77
www.zzgzorggroep.nl
Kalorama, wonen met zorg op diverse locaties te
Beek en Nijmegen.
Tel. 024 684 77 77
www.kalorama.nl
De Herbergier te Elst, kleinschalige ouderenzorg
Tel. 06 579 958 73
http://www.herbergier.nl/elst
Het Gastenhuis, kleinschalige zorg te Druten
druten@hetgastenhuis.nl
https://hetgastenhuis.nl/druten
Zorggroep de Laren Villa Hamer, particuliere
zorgvilla te Berg en Dal
Tel. 024 303 06 30
www.zorggroepdelaren.nl
Domus Magnus de Sterreschans,
woonzorgappartementen te Nijmegen
Tel. 085 064 59 10
www.domusmagnus.com
Brabantzorg Catharinahof te Grave
Tel. 0486 477 900
www.catharinahofgrave.nl

