THUISZORG
Altenastaete Thuiszorg biedt alle vormen van thuiszorg en verpleging
(gespecialiseerd) in het Land van Heusden en Altena eo. Zorgtijden worden
in overleg met u vastgesteld. Ons professioneel verzorgend en verplegend
team is klein en hierdoor zult u steeds vertrouwde gezichten zien. Dit komt
de kwaliteit van onze zorg aan u ten goede.
U krijgt een Eerst Verantwoordelijke
Verpleegkundige/Verzorgende (EVV-er)
toegewezen. De EVV-er maakt samen
met u het persoonlijke zorgleefplan
op, waarin uw wensen en
Cliënt:
gewoonten opgenomen
de
zorg
wordt
op een zeer
worden. Tevens is uw EVV-er
deskundige wijze gegeven. Ik
het aanspreekpunt voor
ervaar de zorg van Altenastaete
vragen ed.
als warm en positief.
Welke producten bieden we:
•	Persoonlijke verzorging
•	Verpleging (gespecialiseerd)
•	Begeleiding
•	Palliatief terminale thuiszorg
•	Personenalarmering waarbij wij u de garantie bieden binnen een half uur
ter plaatse te zijn

CONTACT
Is uw belangstelling gewekt? U bent van harte welkom op één van onze
locaties, waarbij wij u geheel vrijblijvend van alle informatie voorzien en uw
vragen kunnen beantwoorden.

Onze contactgegevens:
Carla van de Graaf-van Baaren
Locatie Nieuwendijk:
Griendstraat 3A
4255 VX Nieuwendijk
0183-445070
info@altenastaete.nl

Ilonka de Waal
Locatie Werkendam:
Bergseveld 2
4251 BV Werkendam
0183-445075
werkendam@altenastaete.nl

Neemt u gerust een kijkje op onze website www.altenastaete.nl Indien u
hierover vragen heeft, nodigen wij u uit met ons contact op te nemen.
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WONEN MET ZORG
Altenastaete Woonzorgvoorziening biedt op twee mooie locaties in
Nieuwendijk en Werkendam luxe appartementen aan waarin kleinschalig
woongenot met 24-uurs zorg en verpleging in een zeer huiselijke setting
samengaat. Wij voldoen in de behoefte aan veiligheid en liefdevolle zorg
waarin de eigen gewoonten en levensstijl
gehandhaafd blijven. Persoonlijke
aandacht, geborgenheid en eerbied
voor het leven zijn zaken die binnen
onze organisatie vanzelfsprekend zijn.
Onze service en dienstverlening
omvat het volgende:
Bewoner:
•	24-uurs aanwezigheid van een
de zorg is hier uitstekend
professioneel verpleegkundig en
en zeer liefdevol.
verzorgend team
•	3x daags maaltijdvoorziening, welke zowel
gezamenlijk als individueel genuttigd kan worden. De maaltijden worden
door ons dagelijks vers bereid
•	Schoonhouden van uw appartement alsook het wassen/strijken van
kleding en linnengoed
•	Dagelijkse groeps- en individuele begeleidingsactiviteiten, zowel binnenals buitenshuis
•	Eventuele begeleiding bij bezoek (tand)arts of ziekenhuis

WERKENDAM
Onze doelgroep:
•	Permanent verblijf voor een ieder die van de persoonlijke aandacht in
onze huiselijke woonzorgvoorziening wil genieten
•	Tijdelijk verblijf met 24-uurs zorg na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname
(herstelzorg)
•	Verzorging en verpleging tijdens de laatste levensfase (hospicezorg)
•	Ontlasten van uw mantelzorger (respijtzorg)
•	Crisisopvang voor als het thuis niet meer gaat
•	Dagbesteding waarin een gevarieerd
programma wordt aangeboden
Voor wie:
•	Mensen met een lichamelijke
beperking ongeacht de zorgzwaarte
•	Mensen met een vorm van dementie
ongeacht de zorgzwaarte
Tarieven:
•	Voor permanent verblijf wordt voor iedere toekomstige bewoner in een
persoonlijk gesprek een passende offerte op maat gemaakt. Al uw wensen
worden hierin besproken en meegenomen
•	Voor tijdelijk verblijf (maximaal 6 weken), hanteren wij een zeer scherp
tarief van € 50.- per nacht (prijsbepaling 2016)

NIEUWENDIJK
•	Voor hospicezorg hanteren wij een scherp gereduceerd tarief ongeacht de
duur van verblijf.
•	De zorg wordt vergoed vanuit ZIN ( Zorg In Natura) of PGB ( Persoons
Gebonden Budget).

Zoon van bewoner:
“In Altenastaete woon je,
in een verpleeghuis word je
opgeborgen.”

Eigen bijdrage regeling:
•	De wettelijke eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van uw
verzamelinkomen. In Altenastaete wordt wonen en zorg als twee
gescheiden diensten geleverd, waardoor altijd de lage eigen bijdrage
door het CAK gehanteerd wordt. Dit is een groot voordeel ten opzichte
van een reguliere instelling, waarbij na een half jaar de hoge eigen
bijdrage via het CAK wordt gehanteerd.
Op www.hetcak.nl kunt u deze berekening maken en het verschil zien.

