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WONEN BIJ ONS

De Valentijn in Maurik
De Valentijn ligt aan de rand van Maurik, maar maakt 
wel degelijk deel uit van de Maurikse gemeenschap. 
Omgeven door groen vindt u twee verschillende 
woonvormen: groepswonen en appartementen. 
De Valentijn biedt huisvesting aan 65 mensen. 

De Valentijn kenmerkt zich door betrokken cliënten, 
familie en vrijwilligers uit het dorp. De Valentijn is 
goed bereikbaar met een bushalte voor de deur. 
Op loopafstand bevindt zich een warme bakker.

Extra in De Valentijn 
• een pedicure, een kapsalon en een prikpost; 
• een restaurant met mooi buitenterras;
•  een uitleenpunt voor bijvoorbeeld rolstoelen, 

krukken en bedverhogers;
• een multidisciplinaire behandelruimte;
• een veelzijdig activiteitenaanbod.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/valentijn
0800 - 77 33 444 (gratis)



WAT KAN ZORGCENTRA DE 
BETUWE VOOR MIJ DOEN?
Wij helpen u graag thuis
Woont u naar uw zin en wilt u graag nog lang in  
uw eigen, vertrouwde huis wonen? Dat kan. 
Zorgcentra De Betuwe kan u daarin ondersteunen. 
We zoeken samen met u naar slimme, praktische 
oplossingen. Zo kunt u het leven blijven leiden  
dat u gewend bent. 

Veilig en beschermd wonen
Is het noodzakelijk om naar een veilige, beschermde 
woonomgeving te verhuizen? U bent van harte 
welkom op een van onze negen woonzorglocaties. 
Wij hebben u hier veel te bieden op het gebied van 
verzorgd wonen, verpleging en behandeling.

Voor u
Waar u ook woont, wij staan graag voor u klaar. Zo 
kunt u zo lang mogelijk uw leven blijven leven zoals 
u dat wenst. En als iets niet meer lukt, zijn wij er om 
u te helpen. We zijn dichtbij en bieden persoonlijke 
zorg met vertrouwde gezichten.  

Startpunt
Wilt u weten wat Zorgcentra De Betuwe voor ú kan 
betekenen? In deze waaier staat kort beschreven wat 
wij voor u kunnen doen. Uiteraard leveren we zorg op 
maat. Daarom is deze waaier slechts een startpunt 
voor uw vragen aan ons. Heeft u aanvullende of 
andere wensen? We kijken graag hoe we u zo goed 
mogelijk kunnen helpen.
 



WONEN BIJ ONS

Troelstrahof in Culemborg
Modern wonen, zoals u het wilt. Dat is wonen in 
Troelstrahof in de wijk Terweijde in Culemborg.  
In het nieuwbouwcomplex voor senioren vindt u  
zes zorgappartementen en een ontmoetingsruimte. 
Wonen in Troelstrahof betekent zelfstandig wonen 
met ondersteuning van zorg- en dienstverlening. 

Troelstrahof biedt wonen, zorg en welzijn aan 
mensen met fysieke beperkingen. Ieder appartement 
is voorzien van een keukenblokje, een badkamer met 
douche, toilet en wastafel. Het appartement is 
verbonden met het centrale alarmsysteem.  
U bepaalt in overleg met het team welke hulp én  
op welk moment u de hulp nodig heeft. Het team 
van verzorgenden speelt hier op in. 

Wat maakt wonen in Troelstrahof zo prettig?
• een klein winkelcentrum in de nabijheid;
• veel zelfstandigheid en eigen regie;
• een modern alarmsysteem;
• zorg op afstand door een videoverbinding.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/troelstrahof 
0800 - 77 33 444 (gratis)



WERKGEBIED EN LOCATIES

Werkgebied: gemeenten Buren, Culemborg,  
Neder-Betuwe en Tiel.

Buren
• woonzorglocatie Oranjehof
• inleunwoningen in Oranjehof

Culemborg
• woonzorglocatie Beatrix
• woonzorglocatie De Betuwehoeve
• woonzorglocatie Kulenburg
• woonzorglocatie Troelstrahof
• dagcentrum Beatrix
• aanleunwoningen Achter De Raaf bij Kulenburg
•  woningen met zorg Gandhi en  
Kleine Martin Luther King

Dodewaard
• woonzorglocatie Huize Appelenburg
• dagcentrum Steegakker

Lienden
• Huis van Lienden
• aanleunwoningen Blommeland 

Maurik
• aanleunwoningen De Rietkraag bij De Valentijn
• woonzorglocatie De Valentijn

Ochten
• woonzorglocatie Elim

Tiel
• woonzorglocatie Lingewaarde
• aanleunwoningen Lingeborgh bij Lingewaarde 



WONEN BIJ ONS

Oranjehof in Buren
Oranjehof ligt aan de rand van het centrum van het 
historische stadje Buren. Het kleinschalige zorg-
centrum biedt woonruimte aan 49 ouderen. 

Oranjehof kent verschillende woonvormen. Er zijn  
22 tweekamerappartementen. Daarnaast zijn er 
twee groepswoningen voor 15 bewoners met 
dementie. Woningen met een gezamenlijke 
huiskamer en eigen kamers voor de bewoners.  
Ook zijn er 14 inleuningwoningen bij Oranjehof  
voor zelfstandigwonende ouderen.

Extra in Oranjehof
• een pedicure en een kapsalon;
•  een restaurant met mooi buitenterras, ook voor 

zelfstandig wonende ouderen;
•  een gezellige ontmoetingsruimte met veel 

activiteiten;
• een rolstoeluitleenpunt van de gemeente Buren;
• een multidisciplinaire behandelruimte.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/oranjehof 
0800 - 77 33 444 (gratis)



SERVICES 
THUIS

Personenalarmering

Maaltijdservice

Team van de Buurt

Flatexpress

Betuwe Uit Bus

Uitleen hulpmiddelen

Naast verzorging en verpleging thuis, biedt 
Zorgcentra De Betuwe veel andere services die u 
helpen in uw thuissituatie. We zoeken samen met  
u naar slimme, praktische oplossingen. Zo kunt u 
het leven blijven leiden dat u gewend bent.  
Dat doen we samen met u, uw naasten, onze 
vrijwilligers en onze professionals.

  www.thuiszorgdebetuwe.nl 
0800 - 77 33 444 (gratis)



WONEN BIJ ONS

Lingewaarde in Tiel
In Lingewaarde wonen mensen huiselijk en sfeervol. 
Het kleinschalige zorgcentrum is ruim opgezet en 
heeft verschillende mooie tuinen. Door het vele 
groen is het er rustig wonen, maar toch zijn er 
genoeg voorzieningen op loopafstand. 

Lingewaarde is een zorgcentrum met woonruimte 
voor 56 bewoners. Het telt 38 eenpersoons-
appartementen, waarvan twee voor tijdelijke  
opvang beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er twee 
afdelingen voor 18 mensen met dementie.

Extra in Lingewaarde
• een pedicure en kapsalon;
•  een restaurant voor warme maaltijden en koffie  

en thee;
• mooie buitenzitjes in een ruime tuin;
•  een oplaadruimte en uitleenpunt voor de 

scootmobiel;
• een multidisciplinaire behandelruimte. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/lingewaarde 
0800 - 77 33 444 (gratis)



SERVICES THUIS

Personenalarmering
Woont u zelfstandig en wilt u in nood iemand 
kunnen alarmeren? Neem een abonnement op de 
personenalarmering van Zorgcentra De Betuwe.  
Dat geeft een veilig gevoel. 

Het systeem werkt heel eenvoudig. U draagt een 
halszender of polsband. Gebeurt er onverwacht iets, 
dan maakt u met één druk op de knop contact met 
de zorgcentrale. Zij zorgen ervoor dat er snel hulp is. 

Wordt personenalarmering vergoed?
Soms wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar. 
Daarnaast kunt u de kosten voor de alarmering 
opvoeren bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Hebt u 
een minimaal inkomen, vraag dan de gemeente om 
een tegemoetkoming.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/personenalarmering  
0800 – 77 33 444 (gratis)



WONEN BIJ ONS

Kulenburg in Culemborg
Modern wonen met alle gemakken en voorzieningen 
van deze tijd, dat is Kulenburg. Het zorgcentrum in 
het hart van Culemborg is levendig en bruist van de 
activiteiten. Zowel voor bewoners als voor 
bezoekers! 

Kulenburg biedt vertrouwde zorg in prachtige 
moderne huisvesting. Het biedt woonruimte aan  
58 bewoners. Er zijn zowel plaatsen voor mensen 
met dementie als voor mensen met lichamelijke 
aandoeningen. Iedere bewoner heeft een eigen 
appartement. 

Extra in Kulenburg
•  een bushalte voor de deur en het treinstation  

op loopafstand;
•  gastvrije en gezellige sfeer met betrokken 

vrijwilligers;
• een ruim activiteitenaanbod;
• een gezellig restaurant met winkeltje;
• een rolstoeluitleenpunt.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/kulenburg 
0800 - 77 33 444 (gratis)



SERVICES THUIS

Maaltijdservice
Lukt het koken niet meer? Of heeft u niet altijd zin 
om zelf te koken? Zorgcentra De Betuwe brengt u  
in samenwerking met FoodConnect graag een 
gezonde maaltijd thuis. U heeft de keuze uit een 
verse maaltijd of een vriesverse maaltijd die u zelf 
opwarmt in de magnetron. 

Met uw persoonlijke menukaart kiest u voor elke  
dag waar u zin in heeft. Geef het door en een vaste 
bezorger brengt elke week op een vaste dag uw 
maaltijden. De kosten verschillen per maaltijd  
en liggen tussen €5,- en €8,-. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/maaltijdservice 
0800 – 77 33 444 (gratis)



WONEN BIJ ONS

Huize Appelenburg in Dodewaard
Huize Appelenburg is een kleinschalige woonvorm 
midden in het dorp Dodewaard. De locatie bestaat 
uit twee woningen voor elk acht bewoners met 
dementie. Daardoor is het een overzichtelijke, kleine 
locatie. Een herkenbare en veilige omgeving, waar de 
eigen ervaringswereld van de cliënten centraal staat. 
Elke kleinschalige groepswoning voor acht mensen 
heeft een woonkamer met keuken. Iedere bewoner 
heeft een eigen zit-slaapkamer. Per twee zit-
slaapkamers is er een doucheruimte met toilet.  
Deze ruimte is toegankelijk vanuit de zit-slaapkamer. 
Er is ook een gezamenlijke tuin en op  
de tweede verdieping een balkon.

Wat maakt wonen in Huize Appelenburg zo prettig?
• een kleinschalige setting;
•  waar mogelijk doet u mee in het gezamenlijk 

huishouden;
• wonen midden in de Dodewaardse samenleving;
• eigen, ruime zit-/slaapkamer;
• 24 uur per dag zorg aanwezig;
• warme, hartelijke sfeer in huis.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/appelenburg  
0800 - 77 33 444 (gratis)



SERVICES THUIS

Team van de Buurt 
Heeft u even een helpende hand nodig? Bijvoorbeeld 
bij het doen van de boodschappen, bij een wandeling 
of het uitlaten van uw hond, omdat u dat tijdelijk 
zelf niet kunt? De leerlingen van het wijkleerbedrijf  
Team van de Buurt staan vol enthousiasme klaar  
om u te helpen met dit soort klusjes. 

De leerlingen van het ROC Rivor voeren onder 
begeleiding van medewerkers van Zorgcentra De 
Betuwe de klusjes uit. Een klus kost €4,- per keer. 
Deze dienst is beschikbaar in Tiel en Culemborg.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/teamvandebuurt 
0800 – 77 33 444 (gratis)

EEN SAMENWERKING TUSSEN ROC RIVOR EN ZORGCENTRA DE BETUWE



WONEN BIJ ONS

Zorgcentrum Elim in Ochten
Elim ligt op korte afstand van de Waalbandijk, 
midden in het hart van het dorp Ochten. Elim is  
een kleinschalig zorgcentrum met woonruimte voor 
60 ouderen. Hier woont u echt in het dorp, waar het 
‘ons kent ons’ is en de mensen naar elkaar omkijken. 
Onze bewoners hebben hierdoor een gevoel van 
veiligheid en geborgenheid. In de binnentuin met 
terras is het op zonnige dagen goed toeven. 
Het zorgcentrum telt 37 appartementen, waarvan 
één appartement geschikt is voor twee personen. 
Verder zijn er twee afdelingen voor mensen met 
dementie. Heeft u behoefte aan tijdelijke opvang? 
Ook dan kunt u bij Elim terecht. 

Extra in Elim
•  een restaurant voor warme maaltijden en koffie  

en thee;
• een kapper en pedicure;
•  snoezelruimte met ontspannings- en 

massagestoel en waterbed;
• een multidisciplinaire behandelruimte.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/elim  
0800 - 77 33 444 (gratis)



SERVICES THUIS

Flatexpress
Woont u in Culemborg in de Gandhi, Martin Luther 
King of in woonzorglocatie Troelstrahof, Kulenburg 
of Beatrix en bent u 55 jaar of ouder of minder-
valide? De flatexpress vervoert u naar elke plek 
binnen Culemborg. Een vrijwilliger rijdt u met de 
auto tegen een kleine vergoeding.  
De flatexpress rijdt op afspraak elke werkdag  
tussen 9.00 en 17.00 uur. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/flatexpres 
0800 – 77 33 444 (gratis)



WONEN BIJ ONS

De Betuwehoeve in Culemborg
Omgeven door groen ligt De Betuwehoeve in een 
gezellig deel van Culemborg. De locatie voor mensen 
met dementie bestaat sinds 2008. Het is anders dan 
een gemiddeld verpleeghuis, vooral door het 
kleinschalige wonen midden in een ecologische wijk. 
De Betuwehoeve biedt in twee huiskamers met 
bijbehorende appartementen zorg aan dertien 
ouderen. In De Betuwehoeve bieden wij u een 
herkenbare, huiselijke en veilige omgeving. U kunt 
hier zoveel als mogelijk uw eigen, vertrouwde leven 
voortzetten. Per groep van zes of zeven bewoners  
is er een vast team van medewerkers. Ze zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en runnen, 
samen met u en met familieleden en vrijwilligers, 
het huishouden. Hierbij is het ritme van een 
huisgezin leidraad. 

Extra in De Betuwehoeve
• een prachtige tuin met meerdere terrassen;
•  zeer ruim opgezet, met brede gangen en mooie 

woonkamers;
• een vast, klein team van betrokken medewerkers;
• betrokken familie en vrijwilligers. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/betuwehoeve   
0800 - 77 33 444 (gratis)



SERVICES THUIS

Betuwe Uit Bus
U kunt via Zorgcentra De Betuwe gebruikmaken  
van een 8-persoonsbus. De bus beschikt over zeven 
gewone zitplaatsen en één plek voor een rolstoel. 

U kunt de bus huren voor uitstapjes naar of met 
familie. De bus is niet voor bezoekjes aan een dokter, 
ziekenhuis of om de boodschappen te doen. Hiervoor 
kunt u gebruikmaken van het gewone taxivervoer. 

Als u de bus huurt, is dit inclusief chauffeur die u op 
vrijwillige basis vervoert.

Wat zijn de kosten?
U betaalt een kleine bijdrage per uur en per 
kilometer. Daarnaast dient de bus achteraf door  
u afgetankt te worden.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/betuweuitbus 
0800 – 77 33 444 (gratis)



WONEN BIJ ONS

Zorgcentrum Beatrix in Culemborg
Persoonlijke aandacht in moderne huisvesting en 
met elkaar een huishouden voeren. Dat biedt 
zorgcentrum Beatrix in Culemborg. Hier kunt u in 
kleinschalige woongroepen in een gemoedelijke en 
huiselijke sfeer met elkaar samenleven. Bewoners 
worden zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse 
gang van zaken op de woning, afhankelijk van uw 
interesse. 

Beatrix biedt huisvesting aan ongeveer 130 mensen. 
Er zijn zes woningen voor mensen met dementie. 
Drie woningen voor mensen met lichamelijke 
problemen. Twee woningen voor mensen met 
dubbelproblematiek, een afdeling voor tijdelijk 
verblijf en een afdeling voor revalidatie. 

Extra in Beatrix
• het plein met een café, kapsalon en restaurant;
• een kleine bioscoop;
• een multidisciplinaire behandelruimte;
• een snoezelkamer en - badkamer.
• een rolstoeluitleenpunt;
• dagbesteding en dagbehandeling. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/beatrix   
0800 - 77 33 444 (gratis)



SERVICES THUIS

Uitleen hulpmiddelen 
Wilt u eropuit maar heeft u daar een hulpmiddel bij 
nodig? Bij Zorgcentra De Betuwe kunt u diverse 
hulpmiddelen lenen of huren. 

We bieden verschillende producten en diensten 
waarmee u mobieler kunt blijven. Zo kunt u op  
een aantal locaties een rolstoel, scootmobiel, 
rolstoelfiets of duofiets lenen of huren.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/eropuit  
0800 – 77 33 444 (gratis)



WONEN BIJ ONS

Wonen in een zorgcentrum
Als zelfstandig thuiswonen niet meer gaat, heeft u 
een beschermde woonomgeving nodig. Zorgcentra 
De Betuwe heeft negen zorgcentra in de regio waar 
u kunt wonen. De locaties hebben een vertrouwd, 
gastvrij en huiselijk karakter. 

De zorg en dienstverlening die u nodig heeft, 
wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie en is 
afhankelijk van uw indicatie die het CIZ afgeeft. Op 
diverse locaties kunt u gebruikmaken van faciliteiten 
zoals een activiteitenprogramma, kapsalon, winkel of 
maaltijdservice.

Waar vind ik de zorgcentra?   

Op de volgende tabbladen kunt u meer lezen over 
de verschillende locaties.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/wonenmetzorg  
0800 - 77 33 444 (gratis)

Culemborg
• Zorgcentrum Beatrix
• De Betuwehoeve
•  Zorgcentrum 

Kulenburg
• Troelstrahof

Dodewaard
• Huize Appelenburg

Ochten
•  Zorgcentrum Elim

Tiel
•  Zorgcentrum 

Lingewaarde

Buren
•  Zorgcentrum 

Oranjehof

Maurik
•  Zorgcentrum 

De Valentijn



ACTIVITEITEN

Recreatie en ontmoeting

Belevingsconsulent

Beweeggroepen

Dagbesteding

Dagbehandeling

Restaurants

Zaalverhuur

Zorgcentra De Betuwe biedt veel ruimte voor 
activiteiten en ontmoeting. U kunt meedoen  
aan activiteiten, aanschuiven in een van onze 
restaurants of een ruimte huren. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl 
0800 - 77 33 444 (gratis)



WONEN BIJ ONS

Aanleunwoning
Wilt u zelfstandig wonen, maar wel dichtbij zorg? 
Dan is een aanleunwoning wellicht iets voor u. 
Als u in een aanleunwoning woont, kunt u 
gebruikmaken van diensten en activiteiten van 
de locatie waarbij uw woning zich bevindt. 

Hoe kom ik aan een aanleunwoning?
Een aanleunwoning huurt u van een woningbouw-
vereniging. Wilt u in aanmerking komen voor zo’n 
woning? Dan moet u ingeschreven staan bij de 
woningbouwvereniging. Daarnaast stellen de 
verschillende woningbouwverenigingen verschillende 
voorwaarden om hier te mogen wonen. Neem voor 
meer informatie hierover contact op met ons.

Waar vind ik aanleunwoningen?
• Culemborg - Achter de Raaf bij Kulenburg
• Buren - Inleunwoningen bij Oranjehof
• Lienden - Blommeland
• Maurik - De Rietkraag bij De Valentijn
• Tiel - Lingeborgh bij Lingewaarde
• Ochten – Lindehof* bij Elim

Daarnaast zijn er woningen met zorg in Culemborg in 
de wooncomplexen Gandhi en Martin Luther King

  www.zorgcentradebetuwe.nl/aanleunwoning  
0800 - 77 33 444 (gratis)

*  Neem contact op met de woningcorporatie Woonzorg 

Nederland indien u een aanleunwoning in Ochten wilt 

huren.



ACTIVITEITEN

Recreatie en ontmoeting
Zorgcentra De Betuwe biedt dagelijks activiteiten. 
Zowel voor bewoners van onze locaties als voor 
mensen uit de buurt.

U kunt bij ons terecht voor eenmalige of terug-
kerende activiteiten. Of gewoon voor een kopje 
koffie of een maaltijd in een van onze restaurants. 
Op onze website voor ouderen kunt u meer lezen 
over ons aanbod in ontmoeting en activiteiten. 

U kunt terecht op onze locaties in Buren, Culemborg, 
Lienden, Maurik, Ochten en Tiel. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl 
0800 – 77 33 444 (gratis)



WONEN  
BIJ ONS
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Zorgcentrum De Betuwehoeve in Culemborg
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Zorgcentrum Oranjehof in Buren

Troelstrahof in Culemborg

Zorgcentrum De Valentijn in Maurik



ACTIVITEITEN

Belevingsconsulent
De belevingsconsulent organiseert belevings- 
activiteiten. Bijvoorbeeld voor ouderen en voor 
mensen met dementie. De consulent zoekt een 
activiteit die bij de persoon past. Zowel groeps- 
activiteiten als individuele activiteiten zijn mogelijk. 
Denk aan snoezelen, aromatherapie, aandacht met 
muziek, creatief werken of clowning. 

Ook beschikken onze consulenten over een ruim 
aanbod aan materialen en artikelen speciaal voor 
mensen met dementie. Onze belevingsconsulenten 
maken hier veelvuldig gebruik van. In overleg kunt u 
deze spullen ook huren of lenen om uit te proberen. 

Wordt dit vergoed?
Als u niet bij ons woont, betaald u een uurtarief voor 
een consult of activiteit. Het actuele tarief vindt u 
op onze website. Dit wordt niet vergoed.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/dementie-en-beleving 
0800 – 77 33 444 (gratis) 
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TIJDELIJKE ZORG EN BEHANDELING

Logeren met zorg
Kan uw partner tijdelijk niet voor u zorgen? 
Zorgen uw kinderen voor u, maar willen ze er even 
tussenuit? Bij Zorgcentra De Betuwe kunt u logeren 
mét zorg. Dat kan af en toe een weekend, maar ook 
voor een aantal weken. 

Wanneer u bij ons logeert, kunt u rekenen op alle 
zorg die u nodig heeft. U kunt gebruikmaken van 
het restaurant en deelnemen aan onze activiteiten. 
Met een logeerplek heeft uw partner of familie even 
geen zorgtaken. 

Hoe regel ik dit? 
U kunt een logeerplek zelf aanvragen bij Zorgcentra 
De Betuwe. Ook kunt u dit regelen via het Wmo-
loket van uw gemeente. 

Wordt dit vergoed? 
Soms worden kosten (deels) vergoed. U betaalt 
altijd een eigen bijdrage. Deze kosten zijn afhankelijk 
de indicatie die u hebt.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/logeren  
0800 - 77 33 444 (gratis)



ACTIVITEITEN

Beweeggroepen
Wilt u fit blijven? In het hele Rivierengebied biedt 
Behandelcentra De Betuwe verschillende beweeg-
groepen. Ook voor mensen die zelfstandig wonen.  
Er zijn speciale beweeggroepen voor mensen met de 
ziekte van Parkinson en er is seniorenfitness. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/beweeggroepen 
0800 – 77 33 444 (gratis)



TIJDELIJKE ZORG EN BEHANDELING

Kortdurend verblijf
Als u tijdelijk bij ons verblijft, kunt u rekenen op alle 
zorg en therapie die u nodig heeft. Afhankelijk van 
uw situatie kan dat betekenen dat we u bijvoorbeeld 
helpen met wassen en aankleden. Eventueel met 
ondersteuning van een van onze fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten of andere behandelaren. We zorgen 
er samen met u voor dat u zo snel mogelijk weer 
naar huis kunt. 

Wordt dit vergoed?
Kortdurend verblijf wordt vergoed vanuit uw 
verzekering. U heeft een verwijzing nodig van uw 
huisarts of specialist in het ziekenhuis. Zij kunnen 
een indicatie voor kortdurend verblijf voor u 
aanvragen. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/kortdurendverblijf   
0800 - 77 33 444 (gratis)



ACTIVITEITEN

Dagbesteding
Woont u thuis en zoekt u een goede invulling van  
de dag? Of wilt u uw mantelzorger ontlasten? 
Zorgcentra De Betuwe biedt dagbesteding.  
Bij dagbesteding bent u één of meer dagen per  
week bij ons te gast. U komt in een gezellige groep 
bij elkaar en onderneemt activiteiten, zoals koken  
of een geheugentraining.  

Wij bieden dagbesteding in:
• Dagcentrum Beatrix in Culemborg
• Zorgcentrum Oranjehof in Buren
• Huis van Lienden in Lienden
• Zorgcentrum Elim in Ochten
•  Dagcentrum Steegakker in Dodewaard

Wordt dagbesteding vergoed?
Dagbesteding wordt vergoed als u hier een indicatie 
voor heeft. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-
loket van uw gemeente of via uw zorgverzekering 
als u een GZSP zorgindicatie nodig hebt. Onze 
klantadviseurs kunnen u hierbij helpen.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/dagbesteding 
0800 – 77 33 444 (gratis)



TIJDELIJKE ZORG EN BEHANDELING

Revalidatie
Moet u revalideren na een ziekenhuisopname? 
U kunt hiervoor bij Zorgcentra De Betuwe terecht. 
Zo wordt u weer zelfstandig en kunt u veilig terug 
naar uw eigen vertrouwde huis.

U kunt bij ons terecht voor specialistische revalidatie 
met intensieve zorg en behandeling. Bijvoorbeeld na 
een operatie, ongeval of ernstige ziekte. Tijdens uw 
revalidatie doet u gerichte oefeningen. Samen met u 
maken we een revalidatieplan met doelen. Zo zorgen 
we er samen voor dat u weer op een zo veilige en 
zelfstandige mogelijke manier kunt terug keren naar 
uw huis. Als u weer thuis bent, kan de revalidatie 
voortgezet worden. Als dat nodig is. U kunt 
revalideren op onze revalidatieafdeling in 
zorgcentrum Beatrix in Culemborg.

Wordt dit vergoed?
De kosten worden vaak vergoed vanuit uw 
verzekering. U heeft een verwijzing nodig van 
uw specialist in het ziekenhuis. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/revalidatie  
0800 - 77 33 444 (gratis)



ACTIVITEITEN

Dagbehandeling
Heeft u een of meerdere beperkingen waar u voor 
behandeld wordt? Bij Zorgcentra De Betuwe kunt u 
terecht voor dagbehandeling. U bent een of meer 
dagen per week welkom bij Dagcentrum Beatrix. 

U onderneemt in een groep of individueel alledaagse 
activiteiten zoals samen eten, een geheugentraining 
of een potje kaarten. Naast het reguliere dag-
programma krijgt u training en individuele therapie, 
zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Als u 
geheugen- of stabiele psychiatrischeproblemen heeft, 
oefent u met intensieve begeleiding, verzorging en 
ondersteuning. Zo kunt u zo lang als mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. 

Dagbehandeling Parkinson 
Heeft u de ziekte van Parkinson of een vorm van 
parkinsonisme? Bij Dagbehandeling Parkinson  
krijgt u behandeling en begeleiding op maat.  
Iedere week komt u in een groep bij elkaar voor 
groepsactiviteiten en therapie. Ons behandelteam 
Parkinson staat graag voor u klaar.

Wordt dit vergoed?
Dagbehandeling wordt vergoed als u hier een 
indicatie voor heeft. De indicatie, genaamd GZSP 
zorg, kunt u aanvragen via uw zorgverzekering.  
Onze klantadviseurs kunnen u hierbij helpen. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/dagbesteding 
0800 – 77 33 444 (gratis)



TIJDELIJKE 
ZORG EN 

BEHANDELING

Revalidatie

Kortdurend verblijf

Logeren met zorg

Er zijn verschillende situaties waarin het nodig kan 
zijn dat u tijdelijk bij ons verblijft. Bijvoorbeeld als u 
om medische redenen even niet thuis kunt wonen. 
Of omdat uw mantelzorger een poosje niet voor u 
kan zorgen. Ook kunt u bij ons terecht voor 
revalidatie en bieden we palliatieve zorg. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/tijdelijkezorg 
0800 - 77 33 444 (gratis)



ACTIVITEITEN

Restaurants
Lekker uit eten? Geen zin om zelf te koken? Gezellig 
met anderen eten? U bent van harte welkom in één 
van de restaurants van Zorgcentra De Betuwe. 
Dagelijks kunt u kiezen uit diverse gerechten.  
Ook voor koffie en thee kunt u hier terecht.

Waar zijn de restaurants?
•  Café-restaurant De Boomgaard in Kulenburg, 

Culemborg
• Restaurant Elim in Ochten
• Restaurant Lingewaarde in Tiel
• Restaurant De Valentijn in Maurik
• Restaurant Oranjehof in Buren
• Het Plein in Beatrix, Culemborg
 
•  Huis van Lienden in Blommeland, Lienden:  

enkele dagen per week, niet dagelijks

Aanmelden hoeft niet, maar wordt wel op prijs gesteld.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/restaurant 
0800 – 77 33 444 (gratis) 



BEHANDELING EN THERAPIE

Valpoli
Bent u afgelopen jaar gevallen? Of bent u wel eens 
bang om te vallen? Maak een afspraak bij de Valpoli.

Op de Valpoli ontdekt u hoe u minder risico loopt om 
te vallen. U heeft een gesprek met de specialist 
ouderengeneeskunde. Ook doet u testjes bij een 
fysiotherapeut en ergotherapeut. Na dit onderzoek 
bespreken we de uitkomsten en helpen we u om 
een val in de toekomst te voorkomen.

Wordt dit vergoed?
De Valpoli wordt in bepaalde gevallen vergoed.  
U heeft dan een verwijzing nodig van de huisarts.  
Ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht.  
U betaalt in dat geval zelf de kosten. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/valpoli  
0800 - 77 33 444 (gratis)



ACTIVITEITEN

Zaalverhuur
Zoekt u een fijne ruimte voor uw verjaardag, een 
film kijken of een middagje kaarten? Zorgcentra De 
Betuwe heeft diverse ruimtes te huur. In de hele 
regio kunt u onze zalen huren. Wij kunnen hierbij 
diverse zaken voor u regelen, zoals een beamer, 
flip-over en catering. 

Bioscoop
Op onze locatie Beatrix in Culemborg kunt u een 
kleine bioscoop huren. De ruimte heeft zeven luxe 
bioscoopstoelen en ruimte voor enkele rolstoelen. 
Uiteraard kunnen we ook hier voor een hapje en een 
drankje zorgen. Wij maken graag een offerte voor u. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/zaalverhuur 
0800 – 77 33 444 (gratis) 



BEHANDELING EN THERAPIE

Psychologie
Voelt u zich somber of maakt u zich zorgen? 
Blijf er niet mee zitten. Maak een afspraak met een 
van onze psychologen. U staat er niet alleen voor. 

De psycholoog behandelt psychische klachten, 
bijvoorbeeld als u bang of somber bent. Ook als 
u bang bent voor dementie of geheugenproblemen 
kan de psycholoog u helpen. De psycholoog 
onderzoekt samen met de specialist ouderen-
geneeskunde of er sprake is van normale veroudering 
of dementie.

Verwijzing
Hulp van de psycholoog wordt vergoed. Dit gaat van 
uw eigen risico af. U heeft hiervoor een verwijzing 
nodig van uw huisarts.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/psycholoog 
0800 - 77 33 444 (gratis)



Heeft u de diagnose dementie? Of denkt u dat u 
dementie hebt? U kunt bij Zorgcentra De Betuwe 
terecht voor behandeling en ondersteuning.  
Ook bieden we informatie, tips en begeleiding voor 
de partner, familie en andere mantelzorgers van 
mensen met dementie. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/dementie 
Hier vindt u onder andere informatie over:  
• Dementie en zintuigen  
• Fasen van dementie  
• Inspiratieboekje: dementie en activiteiten

OMGAAN MET 
DEMENTIE

Omgevingscoach

Dementieconsulenten

Kopgroep dementie

Alzheimer Café



BEHANDELING EN THERAPIE

Ouderengeneeskunde
Heeft u te maken met meerdere gezondheids-
problemen? Onze specialist ouderengeneeskunde 
kan u hierbij begeleiden.

Wat voor begeleiding?
De specialist ouderengeneeskunde helpt u als u 
meerdere complexe gezondheidsproblemen heeft. 
Uw huisarts is de hoofdbehandelaar. Samen met uw 
huisarts neemt u de beslissing om gespecialiseerde 
zorg van Zorgcentra De Betuwe in te schakelen. 
De specialist ouderengeneeskunde geeft advies over 
wat in uw geval het beste is. Ook biedt Zorgcentra 
De Betuwe begeleiding als uw familie u niet begrijpt, 
bijvoorbeeld doordat u last heeft van psychische 
problemen of beginnende dementie.

Wordt dit vergoed?
De begeleiding wordt vergoed (5 tot 10 consulten 
per jaar). U heeft een verwijzing nodig van uw 
huisarts of specialist. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/ouderengeneeskunde   
0800 - 77 33 444 (gratis)



OMGAAN MET DEMENTIE

Omgevingscoach
Een rustige, herkenbare omgeving is belangrijk voor 
mensen met dementie. Hiermee kunt u voorkomen 
dat iemand met dementie gedesoriënteerd raakt of 
onrustig wordt. De omgevingscoach van Zorgcentra 
De Betuwe helpt u graag bij het creëren van zo’n 
omgeving.

Wordt dit vergoed?
Als u gebruikmaakt van de omgevingscoach, 
ontvangt u hiervoor een factuur. De hoogte van  
de kosten hangt af van de specifieke vraag.  
De omgevingscoach bespreekt samen met u uw 
vraag en maakt een inschatting van de kosten. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/dementie-en-omgeving  
0800 – 77 33 444 (gratis) 



BEHANDELING EN THERAPIE

Mobiel Geriatrisch Team 
Heeft u te maken met lichamelijke of geestelijke 
klachten? Bijvoorbeeld door dementie, ouderdoms-
ziekten of na een beroerte? En heeft u meerdere 
zorgverleners? Ons Mobiel Geriatrisch Team kan de 
verschillende behandelingen regelen voor u. Ook 
zorgen zij ervoor dat de behandelingen op elkaar 
zijn afgestemd. Het team kan u zowel thuis als op 
locatie helpen en behandelen.

Het team bestaat uit een specialist ouderengenees-
kunde en/of een psycholoog. Soms is er ook een 
casemanager bij betrokken, zoals een wijkverpleeg-
kundige of dementieconsulent. Het team wordt 
indien nodig aangevuld met andere deskundigen, 
zoals een ergotherapeut of fysiotherapeut.

Wordt dit vergoed?
U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig. 
Het team is werkzaam in de gemeenten Buren, 
Culemborg, West Betuwe en Neder-Betuwe. 
Afhankelijk van uw situatie wordt begeleiding 
door ons Mobiel Geriatrisch Team vergoed vanuit de 
Wet langdurige zorg of vanuit uw zorgverzekering. 
Dit kan van uw eigen risico afgaan en sommige 
zorgverzekeraars brengen een eigen bijdrage in 
rekening.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/mobielteam  
0800 - 77 33 444 (gratis)



OMGAAN MET DEMENTIE

Dementieconsulenten
Heeft u dementie en wilt u zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen? Maak gebruik van de dementie-
consulenten Rivierenland. De dementieconsulent 
biedt ondersteuning aan uzelf en aan uw 
mantelzorgers.

De dementieconsulent helpt u om met dementie om 
te gaan. U kunt al uw vragen stellen en problemen 
bespreken. Samen zoekt u naar oplossingen.  
De dementieconsulent helpt ook om keuzes te 
maken voor nu en de toekomst. Uw wensen - en  
die van uw naasten - staan hierbij centraal.

Wordt dit vergoed?
Begeleiding van dementie wordt vergoed.  
U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

  Bezoek de website van de Dementieconsulenten 
Rivierenland www.dementierivierenland.nl.  
Of bel rechtstreeks met 06 22 57 77 15. 



BEHANDELING EN THERAPIE

Logopedie
Onze logopedist helpt u om beter te praten, te 
kauwen en te slikken. Logopedie helpt u als u 
problemen heeft met praten en met het vinden van 
woorden. Bijvoorbeeld vanwege een neurologische 
aandoening, een ziekte of ouderdom. 

Direct toegankelijk
U heeft geen verwijzing nodig als u bij ons op locatie 
behandeld wordt. Voor thuisbehandeling is wel een 
verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Logopedie wordt vergoed. Dit gaat van uw eigen 
risico af.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/logopedie  
0800 - 77 33 444 (gratis)



OMGAAN MET DEMENTIE

Kopgroep Dementie
Vindt u het fijn om samen over dementie te praten 
en daarnaast in beweging te blijven? Zoekt u naar 
manieren om te leren omgaan met dementie? Kom 
eens langs bij de Kopgroep Dementie. In deze groep 
beweegt u én praat u samen met mensen die net als 
u dementie hebben.

De Kopgroep komt wekelijks bij elkaar op 
donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in 
zorgcentrum Kulenburg in Culemborg.

Wordt dit vergoed?
Deelname aan de kopgroep dementie wordt vergoed 
als u hier een indicatie voor heeft. U kunt een 
indicatie GZSP zorg aanvragen via uw zorgverzekering. 
Onze klantadviseurs kunnen u hierbij helpen.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/kopgroep 
0800 – 77 33 444 (gratis)



BEHANDELING EN THERAPIE

Geestelijke ondersteuning
Mensen geven op verschillende manieren betekenis 
aan hun leven. Meestal gaat dat vanzelf en ervaren 
we het leven als zinvol. Soms valt deze vanzelf-
sprekendheid weg, bijvoorbeeld als u te maken krijgt 
met verlies van gezondheid of zelfstandigheid, 
eenzaamheid of als een dierbare overlijdt. 

Dat kan allerlei gevoelens, gedachten en vragen 
oproepen. In zulke situaties kan het fijn zijn om 
vertrouwelijk te praten met iemand die echt naar  
u luistert. 

Wat voor hulp?
Een geestelijk verzorger biedt op een persoonlijke 
manier zorg en aandacht aan uw levensverhaal en 
kan samen met u stilstaan bij wat u overkomt en 
wat dat betekent in uw leven. 

Direct toegankelijk
Een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet 
nodig. Er zijn kosten verbonden aan een bezoek.  
U vindt de actuele tarieven op onze website.  
Dit wordt niet vergoed.
 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/geestelijkezorg  
0800 - 77 33 444 (gratis)



OMGAAN MET DEMENTIE

Alzheimer Café
Heeft u te maken met dementie? Kom eens langs bij 
het Alzheimer Café, speciaal voor mensen met 
dementie en hun familie.

In het Alzheimer Café praten mensen met dementie, 
hun familie en belangstellenden met elkaar. Meestal 
begint de bijeenkomst met een inleiding van een 
deskundige. Daarna is er volop gelegenheid om 
informatie en ervaringen uit te wisselen.

  In de regio Rivierengebied zijn diverse Alzheimer 
Cafés in verschillende plaatsen. 
Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios  
voor een café in uw buurt.



BEHANDELING EN THERAPIE

Fysiotherapie
Hebt u moeite met bijvoorbeeld lopen of opstaan? 
Dit kan uw zelfstandigheid beïnvloeden. 
Onze fysiotherapeut is gespecialiseerd in bewegen 
en helpt u graag. U traint dagelijkse bewegingen, 
zoals lopen, opstaan en traplopen. De fysiotherapeut 
geeft praktische oefeningen en persoonlijk advies. 
Bijvoorbeeld als u een nieuwe heup krijgt, als u 
problemen heeft met uw evenwicht of wanneer u 
last heeft van oedeem. De fysiotherapeut geeft ook 
advies over hulpmiddelen. U kunt thuis behandeld 
worden.

Specialisaties
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in de 
behandeling van ouderen met complexe 
aandoeningen. Wij zijn aangesloten bij Parkinsonnet, 
MS netwerk en het Chronisch ZorgNet. 

Direct toegankelijk
Een verwijzing van uw huisarts of specialist is 
wenselijk, maar ook zonder verwijzing kunt u bij 
ons terecht. Fysiotherapie wordt gedeeltelijk 
vergoed. Dit gaat van uw eigen risico af. Als u een 
aanvullende verzekering heeft, wordt fysiotherapie 
in veel gevallen helemaal vergoed. Dit kan ook het 
geval zijn bij bepaalde aandoeningen. Hier zit wel 
een maximum aan. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/fysiotherapie
0800 - 77 33 444 (gratis)



THUISZORG 

Wijkverpleging

Verpleeghuiszorg thuis

Behandeling en therapie

Wondzorg

Services thuis

Heeft u zorg nodig maar wilt u zo lang mogelijk  
in uw eigen huis blijven wonen? Thuiszorg  
De Betuwe, onderdeel van Zorgcentra De Betuwe, 
kan u hierbij ondersteunen met zorg aan huis.  
Wij leveren de zorg die u wilt en nodig heeft in de 
gemeenten Culemborg en Buren. We hebben teams 
in Culemborg, Buren, Maurik en Lienden.

  www.thuiszorgdebetuwe.nl 
0800 - 77 33 444 (gratis)



BEHANDELING EN THERAPIE

Ergotherapie
Heeft u moeite met dagelijkse activiteiten? 
Bijvoorbeeld met het smeren van uw brood, 
opstaan uit een stoel of het plannen van uw dag? 
Onze ergotherapeut kan u helpen, ook bij u thuis. 
Met ergotherapie leert u om met uw beperkingen 
om te gaan. De ergotherapeut oefent met u 
dagelijkse activiteiten, zoals koken, opstaan uit bed 
of een bezoekje aan de buren. U krijgt persoonlijk 
advies en handige tips. 

Specialisaties
Onze ergotherapeuten zijn aangesloten bij het 
Parkinsonnet en MS netwerk.

Direct toegankelijk
Ergotherapie wordt vanuit de basisverzekering deels 
vergoed. Dit gaat van uw eigen risico af. Sommige 
zorgverzekeraars bieden extra uren ergotherapie in 
aanvullende polissen aan. 

Een verwijzing van uw huisarts of specialist is 
wenselijk, maar ook zonder verwijzing kunt u 
bij ons terecht.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/ergotherapie
0800 - 77 33 444 (gratis)



THUISZORG

Wijkverpleging
Heeft u thuis verzorging of verpleging nodig?  
De zorgmedewerkers van Thuiszorg De Betuwe 
helpen u graag. 

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan 
huis. Een verzorgende of verpleegkundige helpt  
u als u een lichamelijke beperking of een chronische 
ziekte als dementie heeft. Ook als u net uit het 
ziekenhuis komt, kunt u hulp krijgen van ons. 

Wij kunnen u helpen met opstaan, douchen en  
aan- en uitkleden. Binnen de wijkverpleging bieden 
wij daarnaast ook medische zorg, zoals een wond 
verzorgen, een injectie of medicijnen geven.  
Dit kan zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts.  
U bespreekt samen met de wijkverpleegkundige  
wat nodig is en wat wij u hierin kunnen bieden.

Wordt wijkverpleging vergoed?
Wijkverpleging wordt vergoed vanuit uw zorg-
verzekering. Soms betaalt u een eigen bijdrage.  
U hoeft geen eigen risico te betalen.

  www.thuiszorgdebetuwe.nl 
0800 - 77 33 444 (gratis)



BEHANDELING EN THERAPIE

Diëtetiek
Eten en drinken speelt een belangrijke rol bij het 
gezond blijven, bij ziekte en bij herstel na ziekte 
of een operatie. Soms is het fijn als de diëtist met 
u meedenkt over uw eten en drinken. 

Onze diëtist kan u helpen bij het samenstellen van 
een gezond eetpatroon. Uw persoonlijke voorkeuren 
en behoeften staan daarbij centraal. De diëtist geeft 
advies als u last heeft van een aandoening, zoals 
diabetes, kanker, ondervoeding, decubitus, COPD of 
een verminderde functie van de nieren. 
Ook met maag- en darmklachten, een te hoog 
cholesterolgehalte of allergieën kunt u bij de diëtist 
terecht.

Direct toegankelijk
Een verwijzing van uw huisarts of specialist is 
wenselijk, maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons 
terecht. 

Wordt de diëtist vergoed?
De eerste drie adviesuren van een diëtist worden 
vergoed vanuit de basisverzekering. Veel 
zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvies 
in aanvullende polissen.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/dietetiek 
0800 - 77 33 444 (gratis)



THUISZORG

Verpleeghuiszorg thuis
Heeft u een indicatie voor een verpleeghuis, maar 
blijft u liever thuis? Thuiszorg De Betuwe kan kijken 
of het mogelijk is om de verpleeghuiszorg ook bij u 
thuis bieden. Dit kan op een aantal plekken in de 
regio.

Het team van Thuiszorg De Betuwe helpt u thuis. 
Bijvoorbeeld met huishouding, opstaan, begeleiding, 
eten, douchen of activiteiten. Dit kan zowel overdag 
als ’s avonds en ’s nachts. Hoewel we niet 24 uur per 
dag bij u thuis kunnen zijn, zijn er veel mogelijk-
heden. We spreken samen af waarmee u het beste 
geholpen bent.

Wordt dit vergoed?
Verpleeghuiszorg aan huis heet officieel volledig 
pakket thuis. Dit wordt vergoed. U betaalt een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage die het CAK  
vaststelt. U hoeft geen eigen risico te betalen.

  www.thuiszorgdebetuwe.nl 
0800 - 77 33 444 (gratis)



BEHANDELING EN THERAPIE

Behandelteam Parkinson
Heeft u de ziekte van Parkinson? Behandelcentra De 
Betuwe heeft een team dat gespecialiseerd is in de 
behandeling van deze ziekte. Het team kan u ook 
thuis helpen en behandelen.

Als u de ziekte van Parkinson heeft, kunt u 
problemen krijgen met bijvoorbeeld lopen, aan-
kleden, spreken of eten. Maar u kunt ook te maken 
krijgen met dementie. Vaak heeft u te maken met 
meerdere zorgverleners. Het behandelteam regelt de 
verschillende behandelingen. Het team zorgt er ook 
voor dat de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

Dagbehandeling Parkinson 
Speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson 
of Parkinsonisme bieden wij dagbehandeling. Bij 
Dagbehandeling Parkinson krijgt u begeleiding en  
behandeling op maat. Iedere week komt u in een 
groep bij elkaar voor groepsactiviteiten en therapie. 

Wordt dit vergoed?
De behandeling van en begeleiding bij de ziekte 
van Parkinson wordt deels vergoed. Dit gaat van uw 
eigen risico af. U heeft een verwijzing van de 
huisarts nodig. 

  www.zorgcentradebetuwe.nl/parkinsonteam  
0800 - 77 33 444 (gratis)



THUISZORG

Behandeling en therapie
Heeft u een behandeling of therapie nodig?  
Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in de 
gezondheid van ouderen. Ook als u thuis woont, 
kunt u gebruikmaken van ons aanbod. 

U kunt bij ons terecht voor onder andere fysio- 
therapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.  
Ook hebben we meerdere beweeggroepen en  
een valpolikliniek. De behandeling vindt in een  
van onze zorgcentra of bij u thuis plaats.  
Dit spreekt u samen af.

  Een overzicht vindt u verderop in deze waaier  
of op www.thuiszorgdebetuwe.nl/behandeling 
0800 - 77 33 444 (gratis)
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Behandelteam Parkinson

Diëtetiek

Ergotherapie

Fysiotherapie

Geestelijke ondersteuning

Logopedie

Mobiel Geriatrisch Team

Ouderengeneeskunde

Psychologie

Valpoli

Heeft u een behandeling of therapie nodig?  
Dan kunt u terecht bij onze behandelcentra in  
de regio Rivierenland. Onze behandelaren zijn 
gespecialiseerd in de gezondheid van ouderen  
en werken intensief samen. Daardoor krijgt u  
passende adviezen, begeleiding en zorg. Ook als  
u thuis woont, kunt u gebruikmaken van ons 
aanbod. De behandeling vindt plaats in een van 
onze zorgcentra of bij u thuis. Dit spreekt u samen 
met onze behandelaren af. 

  www.behandelcentradebetuwe.nl 
0800 - 77 33 444 (gratis)



THUISZORG

Wondzorg
Heeft u een wond die verzorgd moet worden?  
De wondverpleegkundige van Thuiszorg De Betuwe 
is gespecialiseerd in de behandeling van alle soorten 
wonden.

Het doel van de wondzorg wordt bepaald aan de 
hand van uw situatie. Dit kan zijn: genezing van de 
wond, geen verslechtering of comfort bieden.  
De wondverpleegkundige komt zo snel mogelijk 
langs om te bepalen wat voor zorg uw wond nodig 
heeft. Samen met u wordt een plan gemaakt.

Wordt wondzorg vergoed?
Ja, wondzorg wordt vergoed vanuit de 
zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage  
te betalen.

  www.zorgcentradebetuwe.nl/wondzorg 
0800 - 77 33 444 (gratis)
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THUISZORG

Services thuis
Naast verzorging en verpleging thuis, biedt 
Zorgcentra De Betuwe nog een aantal andere 
services die u helpen met praktische zaken.  
Zo hebben wij een maaltijdservice en verhuren  
wij verschillende hulpmiddelen. In Culemborg en  
Tiel kunt u voor kleine klussen een beroep doen  
op Team van de Buurt.

Woont u zelfstandig thuis en vindt u het een prettig 
idee dat u direct hulp kunt inroepen als er iets is?  
Via onze personenalarmering kunt u snel en 
eenvoudig hulp inschakelen. Een zorgmedewerker 
van Thuiszorg De Betuwe komt dan hulp bieden.

  Een overzicht vindt u aan het begin van deze 
waaier of op www.thuiszorgdebetuwe.nl 
0800 - 77 33 444 (gratis)
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0800 – 77 33 444
info@stzdb.nl
www.zorgcentradebetuwe.nl


