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Zorg met
'n zachte g
Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de
juiste plek. Of het nu bij u thuis is of bij ons: onze medewerkers staan
24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Om goede zorg te
leveren, op een gastvrije, gemoedelijke en typisch Brabantse wijze.
‘Zorg met ’n zachte g’ noemen we dat.

Compleet in zorg, bij u thuis
of bij ons
U wilt graag zo lang mogelijk grip houden op uw eigen leven en zelfstandig
keuzes maken. Soms heeft u echter (tijdelijk) ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld
bij ziekte, na een operatie of wanneer u lijdt aan een chronische aandoening.
U kunt in alle gevallen een beroep doen op onze zorg. Wij kijken samen met u
naar de beste oplossing. Daarbij denken we altijd in mogelijkheden in plaats
van onmogelijkheden. Valkenhof is compleet in haar zorgaanbod en onze zorg
is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Of het nu bij u thuis is of bij
ons.
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Korte kennismaking
Deze brochure biedt u een korte kennismaking met ons uitgebreide
zorgaanbod. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
(www.valkenhof.com) of neemt u contact op met het CliëntServiceBureau via
040-8003180 of cliëntservicebureau@valkenhof.org.

Locaties
Valkenhof biedt zorg in de regio Valkenswaard/Leende en omgeving. Dit doen
we in en vanuit vijf woonzorgcentra. Voor meer informatie over onze locaties en
de adressen kunt u terecht op onze website: www.valkenhof.nl/locaties

Vergoeding
De zorg die Valkenhof levert, wordt op verschillende manieren gefinancierd. De
vergoeding van de zorg verloopt – afhankelijk van de zorgvorm die u afneemt –
via de Wet langdurige zorg (Wlz), de zorgverzekering of de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Soms betaalt u een eigen bijdrage. Wanneer u geen vergoeding ontvangt, kunt
u onze zorg ook volledig zelf bekostigen. De actuele tarieven daarvoor vindt u
in de Productcatalogus op onze website.
Heeft u zorg nodig en wilt u weten op welke wijze deze wordt vergoed? Neem
dan contact op met het CliëntServiceBureau via 040-8003180 of
clientservicebureau@valkenhof.org.
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Zorg bij u thuis
Merkt u dat het thuis niet altijd gaat? Dat u of uw naaste hulp kan gebruiken,
bijvoorbeeld in huishouding of verzorging? Dan is de zorg die Valkenhof bij u
thuis levert iets voor u. Wij bieden een helpende hand of nemen u zorg uit
handen. Zo blijft thuis wonen mogelijk.
Huishoudelijke hulp
We helpen u met huishoudelijke taken en nemen deze waar nodig over. Denkt
u bijvoorbeeld aan stofzuigen, ramen lappen, de was doen of uw maaltijd
verwarmen.
Thuiszorg
U ontvangt professionele zorg bij u thuis in de vorm van persoonlijke
verzorging, verpleging en/of begeleiding.
Individuele begeleiding
We bieden ondersteuning op het gebied van sociale redzaamheid, zoals
bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren en geheugen en oriëntatie.
Professionele alarmopvolging
We bieden 24-uursalarmopvolging aan cliënten die thuis wonen. Hierbij
garanderen we dat er binnen twintig minuten professionele hulp aanwezig is.
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Dagcentra
Merkt u dat alledaagse bezigheden niet meer zo goed gaan? Bijvoorbeeld
omdat u slecht ter been bent of het overzicht van de dag kwijt bent? Dan is de
zorg in één van onze dagcentra wellicht iets voor u.

Dagbegeleiding en -behandeling
In onze dagcentra bieden we dagbegeleiding of -behandeling, gericht op
ouderen met lichamelijke en/of geheugenproblemen. De begeleiding en
activiteiten hebben tot doel dat u zich thuis alleen kunt (blijven) redden. Een
overzicht van de locaties van onze dagcentra vindt u op onze website:
www.valkenhof.nl
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Behandelcentrum Valkenhof
De behandelaars van ons behandelcentrum staan open. Van top tot teen, voor
iedereen. Zij leren u graag kennen, om u vervolgens écht vooruit te kunnen
helpen. Daar gaat het om.
U kunt bij onze behandelaars terecht voor o.a.:
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Neuromusculaire triggerpointtherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Orofaciale fysiotherapie
Oncologiefysiotherapie
Psychologie
(Medische) fitness
Total Fit
Werkplekonderzoek
Voor verwijzing en vergoeding kunt u uw verzekeringspolis raadplegen of vraag
het uw zorgverzekeraar.
Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op
www.behandelcentrumvalkenhof.nl
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"Valkenhof voelt als thuis voor
mij. De zorg die ik hier krijg is
warm, eerlijk en oprecht".

Mevrouw Van der Hoeven

Revalideren
Kunt u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis? Omdat u bijvoorbeeld
moet revalideren na een knieoperatie of een beroerte? Dan bieden wij
geriatrische revalidatiezorg (GRZ); revalidatie speciaal gericht op ouderen.
Binnen zorgcentrum Kempenhof bevindt zich een afdeling die hier volledig op
is ingericht. Wanneer het nodig is kunt u na ontslag thuis verder revalideren
(ambulante revalidatie).
Revalidatie-afdeling
U verblijft tijdelijk binnen de revalidatie-afdeling van Valkenhof, die zich bevindt
in zorgcentrum Kempenhof. Hier zijn 24-uurszorg en behandeling aanwezig. U
komt in een stimulerende omgeving, waar een zo groot mogelijk beroep wordt
gedaan op uw zelfstandigheid en waarbij uw mantelzorg een actieve rol heeft.
Valkenhof biedt geriatrische revalidatiezorg voor twee hoofddoelgroepen:
cliënten die hoofdzakelijk lichamelijke klachten hebben
cliënten met ernstige geheugenproblematiek en een sterk verminderd
leervermogen
Alles in het teken van revalideren
Wanneer het nodig is, wordt u begeleid door andere disciplines van ons team,
zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut, logopedist, muziektherapeut, psycholoog
of geestelijk verzorger. Samen met uw naasten werkt u aan uw
zelfredzaamheid: het (opnieuw) aanleren en oefenen van dingen die u moet
kunnen om weer zelfstandig thuis te wonen. Alles staat daarbij in het teken van
revalideren: niet alleen de therapieën, maar ook de dagelijkse bezigheden.
Behandeling vindt plaats in zorgcentrum Kempenhof. Het ziekenhuis beslist
samen met onze specialist ouderengeneeskunde of u in aanmerking komt voor
GRZ van Valkenhof.
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Tijdelijk verblijf
Soms kunt u even niet (zelfstandig) thuis wonen. Bijvoorbeeld na een medische
ingreep, een ongeval of het wegvallen van uw mantelzorg. Een tijdelijk verblijf
bij Valkenhof biedt dan uitkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de
verschillende vormen die we bieden.
Crisisopname
Wanneer er thuis door onverwachte omstandigheden geen verantwoorde zorg
mogelijk is, biedt Valkenhof de mogelijkheid tot opname binnen 48 uur. De
cliënt ontvangt gepaste begeleiding en behandeling tot thuis wonen weer
mogelijk is of er plaats is bij de aanbieder van uw voorkeur. De aanvraag voor
crisisopname verloopt via uw huisarts.
Screening en observatie
Als het ziekenhuis, de huisarts of een andere specialist geen duidelijke
diagnose kan stellen, dan is een tijdelijke opname binnen Valkenhof mogelijk.
Onze specialist ouderengeneeskunde stelt dan een diagnose en adviseert in
verdere behandeling en/of verblijf. De aanvraag voor screening en observatie
verloopt via uw huisarts.
Kortdurend verblijfkamer
Als thuis even geen gepaste zorg mogelijk is, kunt u in onze kortdurend
verblijfkamer terecht voor tijdelijke zorg zonder behandeling. Bijvoorbeeld bij
het tijdelijk wegvallen van de mantelzorg. Uw aanvraag doet u via het
CliëntServiceBureau van Valkenhof.
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Hospicezorg
Wanneer duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk is, dan is kwaliteit van
leven het allerbelangrijkst. In een voor u passende sfeer en omgeving, afscheid
nemen van het leven. Valkenhof biedt 24-uurs zorg en behandeling rondom het
levenseinde. Wij spannen ons in om deze laatste levensfase zo aangenaam
mogelijk te laten verlopen.
U kunt hospicezorg (palliatieve zorg) thuis ontvangen of in de speciaal daarvoor
ingerichte afdeling in zorgcentrum Kempenhof. De aanvraag van hospicezorg
verloopt via uw huisarts of specialist.
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Wonen bij Valkenhof
Als zorg of behandeling thuis niet (meer) mogelijk is, biedt wonen met
verpleeghuiszorg binnen één van onze zorgcentra uitkomst. We zijn
gespecialiseerd in zorg voor mensen met een vorm van dementie en cliënten
met chronische ziektes als MS, de ziekte van Parkinson of reuma.
Daarnaast biedt Valkenhof ook de mogelijkheid huren met thuiszorg. Een
zelfstandige woonvorm voor mensen met een indicatie voor thuiszorg .
Verpleeghuiszorg
Beschermd wonen bij ons, met zorg continu dichtbij: veilig en besloten waar
nodig, open waar dat kan. Dat is verpleeghuiszorg bij Valkenhof. Onze
specialist ouderengeneeskunde neemt de zorg over van uw huisarts. U kunt
verpleeghuiszorg aanvragen via het CliëntServiceBureau van Valkenhof.
Zorg voor cliënten met Korsakov en aanverwante aandoeningen
Valkenhof vervult een regionale functie in het bieden van deze specialistische
zorgvorm. Cliënten wonen samen in een huiselijke sfeer, met continue
begeleiding. Een duidelijke dagstructuur biedt hen de houvast die zij nodig
hebben. Uw aanvraag verloopt via het CliëntServiceBureau van Valkenhof.
Huren met thuiszorg
Woningbelang en Valkenhof hebben - in samenwerking met de gemeente
Valkenswaard - een wooncomplex gerealiseerd voor senioren met een
zorgvraag, aan de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard. Een complex waar u
zelfstandig kunt wonen, en waar zorg altijd dichtbij is. De zorg wordt er
geleverd door het thuiszorgteam van Valkenhof.
In het complex is ook ontmoetingsruimte De zoete inval gehuisvest. Een plek
waar u terecht kunt voor een hapje, een drankje en leuke activiteiten.
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Welzijn
Naast het bieden van goede zorg, schenken we ook veel aandacht aan
kwaliteit van leven. Zo kunt u binnen onze zorgcentra terecht voor tal van
activiteiten. Onze vrijwilligers leveren daarin een belangrijke bijdrage.
Activiteiten
Binnen onze zorgcentra vindt een breed scala aan activiteiten plaats; voor
cliënten, huurders en omwonenden. Van een koffieochtend tot volksdansen.
Bent u geen cliënt of huurder, dan kunt u met de Valkenhofpas (10 of 20
knippenkaart) tegen een kleine vergoeding deelnemen. Het actuele
activiteitenrooster vindt u op onze website of bij de recepties van onze
zorgcentra. Hier is ook de Valkenhofpas verkrijgbaar (zie www.valkenhof.nl
voor de adressen).
Exposities
In de algemene ruimtes van onze zorgcentra zijn wisselende kunstexposities te
zien. Deze zijn vrij toegankelijk voor cliënten, bezoekers en andere
geïnteresseerden.
Kapper, manicure en pedicure
Vrijwel elk zorgcentrum van Valkenhof beschikt over een kapsalon en een
pedicure. Daarnaast bieden we op iedere locatie periodiek een
nagelverzorgingsmiddag.
Vrijwilligerswerk
Wilt u graag iets voor anderen betekenen en sociale contacten opdoen? Wilt u
actief blijven na uw pensioen of terwijl u zoekt naar een baan? Dan is
vrijwilligerswerk bij Valkenhof wellicht iets voor u. Voor meer informatie of
aanmelding neemt u contact op met het VrijwilligersPunt van Valkenhof,
via 040 - 2014035.
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Meer weten?
Voor meer informatie of het aanvragen van zorg kunt u terecht bij
ons CliëntServiceBureau via 040-8003180 (ma-vr 8.30-17.00 uur)
of via clientservicebureau@valkenhof.org
U vindt het CliëntServiceBureau in zorgcentrum Kempenhof:
Antwerpsebaan3, 5554 JV Valkenswaard
www.valkenhof.nl
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