
VOOR MANTELZORGERS
Ook voor u als mantelzorger is het een grote overgang, de verhuizing van uw naaste naar De Waalboog. 
Wilt u weten hoe het met uw partner of vader of moeder gaat, ook als u niet in de buurt bent? Via een 
afgeschermde website heeft u altijd en overal inzage in het zorgdossier. Zo kunt u snel even checken wat 
er speelt. Bellen kan natuurlijk ook. De medewerkers staan u graag te woord. 

Stap 1  SFEER PROEVEN 
Bent u benieuwd of De Waalboog iets voor u is? 
Wandel eens binnen bij een van onze locaties, 
drink een kop koffie en proef de sfeer. U kunt  
ook meedoen met een activiteit of een optreden 
bijwonen. 

Stap 2  CONTACT OPNEMEN MET 
ZORGBEMIDDELING 
Wilt u meer informatie? Maak een afspraak met 
een van onze zorgbemiddelaars. Hij of zij infor
meert naar uw persoonlijke verhaal, gaat in op  
uw vragen en zorgen en geeft een rondleiding  
op maat in één of enkele van onze locaties. 

Stap 3  ZORGINDICATIE AANVRAGEN 
Voor een verblijf in een van onze locaties heeft  
u een zorgindicatie nodig. Deze kunt u aanvragen 
bij het Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ). Uw 
huis arts kan u daarbij ondersteunen. Of vraag  
onze afdeling Zorgbemiddeling om advies. 

Stap 4  WOONVORM EN LOCATIE 
BEPALEN 
Op basis van uw zorgvraag, wensen en per soon
lijke omstandigheden schrijven we u in voor een 
specifieke woonvorm op een locatie naar keuze. Is 
er niet direct plaats? Dan kunt u ter overbrugging 
thuiszorg krijgen. De zorgbemiddelaar vertelt u 
graag wat de mogelijkheden zijn. 

Stap 5  KENNISMAKINGS- 
GESPREKKEN THUIS
Om u beter te leren kennen, proberen we vlak 
vóór uw komst een afspraak bij u thuis in te 
plannen. Zo horen én zien we hoe u leeft en  
wat u belangrijk vindt. Dat helpt ons straks een 
passend vervolg te geven aan uw leven.

Stap 6  VERHUIZEN NAAR  
DE WAALBOOG 
Voordat u overgaat, kan uw familie alvast uw 
nieuwe woonruimte inrichten met spullen die ver
trouwd voor u zijn. De medewerkers op de woning 
weten wie u bent, kennen uw verhaal en bieden u 
een warm welkom. Zo thuis als maar kan. 

Stap 7  WEGWIJS MAKEN
Uw vaste verzorgende (evv’er, eerst verant-
woordelijke verzorger) maakt u wegwijs binnen  
de locatie. Ook stemt de evv’er belangrijke zaken 
met u af en met uw mantelzorger en/of familie. 
Enkele weken na uw verhuizing (als we nóg beter 
weten wat uw zorgvraag is) stellen we in 
samenspraak een zorgleefplan op.

WONEN BIJ DE WAALBOOG
Zó helpen we u de overstap te maken
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