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Wilt u zelfstandig, prettig en veilig thuis blijven wonen?
Lukt het niet om zelf uw steunkousen aan te trekken? Kunt u soms wat hulp gebruiken
bij de dagelijkse karweitjes? Heeft u ondersteuning nodig bij het invullen van de dag?
Komt uw zoon vaak op bezoek om te helpen, maar wilt u hem niet te vaak tot last zijn?
Of wilt u vandaag eens lekker uitslapen en om 11 uur uit bed geholpen worden?
Als u ergens hulp of ondersteuning bij nodig heeft, is het fijn als iemand u meteen komt
helpen. Bij Wijik-Zeelst regelen we dat voor u. Op het tijdstip dat het u uitkomt. Zo
behoudt u zelf de regie en kunt u zelfstandig, prettig en veilig thuis blijven wonen.

Hoe werkt het?
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, willen we u eerst leren kennen.
Samen met u en uw netwerk gaan we in gesprek om te bepalen waar u
ondersteuning bij nodig heeft en wie u daarbij komt helpen. Op het
moment dat u hulp nodig heeft, neemt u via beeldbellen contact met
ons op. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Soms kunnen
we u meteen helpen. Lukt dat niet? Dan staat er binnen een half uur
iemand op de stoep. Afhankelijk van uw vraag is dit iemand uit uw eigen
netwerk, een zorgprofessional of een vrijwilliger. Handig toch?

Testperiode
Zelf de regie behouden en ondersteuning krijgen op het tijdstip dat het
u uitkomt. Deze manier van werken is nieuw en uniek in Nederland.
Daarom starten we met een testperiode in de wijk Zeelst in Veldhoven.
We zijn op zoek naar wijkbewoners die t/m mei 2018 deze nieuwe manier
van werken willen proberen. Er zijn deze periode geen kosten verbonden
aan de ondersteuning en de apparatuur die nodig is voor beeldbellen. Wat
wij van u vragen is uw tijd om mee te werken aan evaluaties.

Samenwerking Wijik-Zeelst
Wijik-Zeelst is een samenwerking tussen zorginstellingen RSZK en Lunet
zorg, technologiebedrijf Mextal met VieDome, Centrale24, Summa college
en gemeente Veldhoven. Samen werken wij aan een slimme toekomst als
het gaat over zelfstandig, prettig en veilig thuis blijven wonen. Want wie
wil dat nou niet?

Meer weten of je aanmelden?
Woont u zelfstandig in de wijk Zeelst? Kunt u af en toe ondersteuning
gebruiken? En heeft u dit graag in eigen hand? Of bent u mantelzorger
en deelt u graag mee in de zorg? Kijk dan op www.wijik-zeelst.nl voor
meer informatie.
U kunt voor vragen en om u aan te melden contact opnemen met de RSZK
Servicedesk. Geef dan even aan dat u belt voor Wijik-Zeelst.
E: info@wijik-zeelst.nl. We reageren binnen 24 uur op uw mail (op werkdagen).
T: + 31 88 245 7795. Op werkdagen van 8.00 tot 19.30 uur.
In de weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

www.wijik-zeelst.nl
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