ZORG OP MAAT
EN ZORGCOÖRDINATIE

Wenst u meer informatie?
Indien u interesse heeft voor het
project “Zorg op Maat en Zorgcoördinatie ter versterking van de
zorgketen” kan u altijd vrijblijvend
informatie vragen.
U bent vrij om op elk moment deel
te nemen aan het project en u
beslist zelf wanneer de deelname
wordt stopgezet.

info!
U kan onze projectmedewerkers
bereiken op 011 45 84 17 of via
zorgopmaat@ocura.be

www.ocura.be
vzw Huisartsenkring
West- Limburg en omstreken

Omdat de zorgbehoevende
oudere en zijn omgeving
het waard zijn!

Seniorenraad

Woonzorgcentrum OCURA
Havenlaan 7
3582 BERINGEN

www.ocura.be

Wat kunnen wij met “Zorg op
Maat en Zorgcoördinatie” voor
u betekenen?

Wat is “Zorg op Maat en Zorgcoördinatie ter versterking van
de zorgketen”?

We streven ernaar om de kwetsbare oudere op
een comfortabele manier langer thuis te laten
wonen. Wij willen de reeds aanwezige zorg versterken en uitbreiden door in de thuissituatie
zorg op maat aan te bieden.
Wij begeleiden en ondersteunen de familieleden en naasten omdat deze personen zeer
belangrijk en waardevol zijn. We werken, in
onderling overleg, samen met deskundige
partners. De keuzevrijheid van de cliënt en zijn
omgeving wordt gerespecteerd.

Het is een project dat geﬁnancierd wordt door
het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Doel?
Langer thuishouden van zorgbehoevende ouderen.
Kwetsbaarheid verminderen.
Thuiszorgketen versterken met de
eerste lijn.
Mantelzorgers ondersteunen.
Oplossingen aanbieden op maat van
de ouderen.

Welke hulp kan u verwachten?
Vanuit het project “Zorg op Maat en Zorgcoördinatie” willen we de goede samenwerking met de bestaande zorg- en hulpverleners
versterken. Het project biedt bijkomende
diensten aan die advies geven en problemen
kunnen detecteren.
De ergotherapeute zorgt voor de nodige ondersteuning in het kader van comfortzorg en ADL
(activiteiten dagelijks leven) en gaat hiervoor
op zoek naar aangepaste hulpmiddelen.

Zij geeft advies over verplaatsingen, mobiliteit
en brengt eventuele valrisico’s in de thuissituatie in kaart en adviseert hierover de cliënt.
Zij helpt de oudere en zijn familie zoeken naar
hulpmiddelen die het leven zo comfortabel
mogelijk maken. Eventueel wordt er met de
kinesitherapeut overlegd.
De logopediste voert slikevaluaties uit en
geeft advies in verband met slikproblematiek.
Ze biedt hulpmiddelen aan om het maaltijdgebeuren zo optimaal en aangenaam mogelijk
te laten verlopen. Verder geeft ze advies en
ondersteuning bij spraak- en taalproblemen.
De zorgkundige organiseert sociale en recreatieve activiteiten voor de cliënten. Ze behartigt
ook de individuele contacten met cliënten die
hier nood aan hebben.
Vanuit het project bieden we ook ondersteuning aan de mantelzorgers.

In samenspraak en overleg met de bestaande
zorg- en hulpverleners in de thuiszorg wordt
de thuiszorg geoptimaliseerd en regelmatig
geëvalueerd.
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