ISZ DE BRUG

ZORG VOOR ELKAAR NU EN IN DE TOEKOMST

De zorg in Nederland is in beweging. Dat zal u niet ontgaan zijn. De door de overheid ingezette
veranderingen zijn nodig om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Meer dan voorheen wordt
er met u gekeken wat u zelf kunt en wat u met hulp uit uw omgeving, zoals familie en vrienden, kunt
organiseren. Passende zorg is er voor mensen die het alleen met deze hulp niet redden. ISZ De Brug
levert deze zorg aan ouderen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

DE ZORG DIE PAST IN UW LEVEN
In onze missie stellen wij voorop dat we voor elkaar zorgen en dat elke bewoner en cliënt zich thuis en veilig voelt bij
ons. Dat is en blijft onze beweegreden. Of u nu of in de toekomst zorg thuis nodig heeft of een (tijdelijk) verblijf in één
van onze locaties. Wij adviseren en ondersteunen u bij het leveren van de zorg die past in uw leven. Zorg voor elkaar!

Thuis bij u in de wijk
Heeft u ondersteuning, zorg of verpleging nodig om thuis zo prettig mogelijk te kunnen leven? ISZ De Brug biedt
wijkzorg en huishoudelijke zorg aan inwoners van Driebergen.
WIJKZORG U kunt bij ons terecht voor persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding. Als het nodig is zeven
dagen per week, meerdere keren per dag, tijdelijk of langdurig. Samen met u wordt besproken welke zorg nodig
is in uw persoonlijke situatie. U kunt daarbij denken aan: hulp bij het douchen, aankleden, eten en drinken, een
prothese aanbrengen. En handelingen in opdracht van een arts, zoals injecteren en wondverzorging.
Ook begeleiden we in situaties van leren omgaan met ziekte of complexe situaties.
En geven we advies betreffende de gezondheid in relatie tot de ziekte. Zorg in de
laatste levensfase kunnen wij als het mogelijk is bij u thuis verlenen. We werken
daarbij ook regelmatig samen met vrijwilligers, geschoold op palliatief gebied.
HUISHOUDELIJKE ZORG Wanneer huishoudelijke activiteiten u lichamelijk moeilijk
afgaan, biedt huishoudelijke zorg uitkomst. Ook kunt u ondersteuning aanvragen
als u intensieve zorg draagt voor een naaste. Een vast team van medewerkers is
opgeleid voor het verlenen van hulp waar nodig. U kent hen en zij kennen u. U kunt
huishoudelijke hulp afnemen op vaste basis of tijdelijk. Afhankelijk van uw situatie
maken we afspraken over de werkzaamheden en tijdstippen.

Personenalarmering
Dit is een hulpsysteem dat ervoor zorgt dat u in
 eval van nood dag en nacht hulp in kunt r oepen.
g
ISZ De Brug werkt hiervoor samen met een
specialist in alarmeringssystemen.

Ontmoetingscentrum
De Vijver

Buurthuis De Brug

Even een kop koffie drinken of een gezellig praatje?
U bent van harte welkom in ons Buurthuis De Brug
aan de Sperwerkamp in Driebergen. Voornamelijk
senioren ontmoeten elkaar hier. Er vinden w
 ekelijks
wisselende activiteiten plaats op het gebied van
creativiteit, g
 ezelligheid, uitleen van boeken, s amen
eten en (zelf-) zorg.

Ontmoetingscentrum De Vijver aan de V
 ijverlaan
in Driebergen is de plek waar gastvrijheid,
vriendelijkheid en zorgzaamheid voorop staan.
Wij bieden een o
 ndersteuningsprogramma voor
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Naast
een gevarieerd activiteitenprogramma is beweging
een belangrijk onderdeel van de dag. De mantelzorger ondervindt praktische en emotionele steun,
waardoor de verwante met dementie langer thuis
kan blijven wonen.

Zorg in onze locaties

Voor kwetsbare ouderen die blijvend 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebben is er passende zorg
en een veilige woonomgeving. Dit staat beschreven in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Wanneer thuis wonen niet meer
mogelijk is, kunt u (tijdelijk) wonen bij een zorgorganisatie. ISZ De Brug verleent zorg in drie locaties in Driebergen:
Nassau Odijckhof, Sparrenheide en Rehoboth.
In onze locaties bieden wij intensieve verzorging, verpleging en behandeling bij bijvoorbeeld dementie of een ernstige
lichamelijke beperking. Uw kwaliteit van leven is het uitgangspunt van onze zorg.

Verse gezonde
maaltijden

Wonen en zorg
zoals u wenst

Al dertig jaar bereiden wij met veel liefde en zorg gezonde,
verse en gevarieerde maaltijden in onze eigen keuken.
Onze koks werken met verse en duurzame ingrediënten.

Binnen onze locaties is het mogelijk om eigen
woonruimte te huren. Afhankelijk van uw wensen en
behoeften kunt u bij ons de zorg en voorzieningen
afnemen.

OOK BIJ U THUIS? Onze maaltijden vinden gretig
aftrek bij onze (aanleun-)bewoners, collega-instellingen,
medewerkers en inwoners van Driebergen en omstreken.
Ook bij u thuis kunnen wij verse, gezonde maaltijden
leveren.
De maaltijdservice van ISZ De Brug bezorgt de
maaltijden bij u thuis, tot in de keuken.

Huishoudelijke zorg
Wijkzorg
Personenalarmering
Sport, spel en activiteiten
Behandeling door artsen en specialisten
Maaltijden uit eigen keuken

Dagcentrum

Revalidatie

Woont u thuis en heeft u behoefte aan structuur,
beweging, verzorging en gezelligheid? U bent van
harte welkom op ons dagcentrum in de locatie
Nassau Odijckhof.

Moet u na een ziekenhuisopname revalideren,
bijvoorbeeld na een hersenbloeding of -infarct,
een heup- of een knieoperatie.

Aan ouderen met lichamelijke beperkingen en/
of geheugenproblemen verlenen we begeleiding,
therapie en behandeling.
Ook ondersteunen we mantelzorgers van de cliënten
van ons dagcentrum.

Wij ondersteunen u om weer zo zelfstandig
mogelijk thuis te kunnen wonen. Een
multidisciplinair team stelt samen met u een
revalidatieplan op.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het GRMN opnamebureau (088) 5131717,
opnamebureau@grmn.nl.

Even op
adem komen

Samenwerken
en verbinden

Het zorgen voor uw naaste kan zeer intensief zijn.
Wilt u even op adem komen, met vakantie of een
weekend weg?

Om de zorg dicht bij u te organiseren werken we intensief
samen met andere professionals. Zo zijn onze teams W
 ijkzorg
en Huishoudelijke Zorg gevestigd in G
 ezondheidscentrum
De Bosrand. En in Medisch Centrum Driebergen h
 ouden
onze s pecialisten spreekuur. Door op deze wijze samen te
werken zijn de lijnen met andere z orgprofessionals kort en kan
de benodigde zorg goed op elkaar worden afgestemd.

Dan kunt u bij ons respijtzorg aanvragen. Dit houdt
in dat de zorgbehoevende een korte of langere
periode bij ons kan logeren.

Laatste zorg in een huiselijke sfeer
Ook voor zorg in de laatste levensfase kunt u bij
ons terecht. In een prachtige kamer op de locatie
Sparrenheide verblijft u, omringd door naasten
in een huiselijke omgeving. ISZ De Brug verleent
hier palliatieve zorg. Dit betekent dat wij de gast,
samen met de naasten alle zorg en aandacht
geven die nodig is. Het welbevinden staat hierbij
op de eerste plaats.
De kamer beschikt over een huiskamer, keuken,
slaapkamer en eigen sanitair. Naasten kunnen
rusten op de logeerkamer, maar ook op de kamer
zelf.

OP WWW.ISZDEBRUG.NL/HOEVERANDERTMIJNZORG VINDT U OVERZICHTELIJK DE B
 ELANGRIJKSTE
ONTWIKKELINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG EN HANDIGE LINKS OM U VERDER TE HELPEN.

VRAGEN?
MEER INFORMATIE?
WILT U MEER WETEN OVER ZORG, WONEN, S
 ERVICE EN DIENSTEN BIJ ISZ DE BRUG?
OF WILT U EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE L
 OCATIES?
ONS SERVICEBUREAU STAAT U GRAAG TE WOORD.
U KUNT HEN MAANDAG T/M VRIJDAG BEREIKEN VAN 8.30 TOT 18.00 UUR OP (0343) 555 555 EN 
SERVICE@ISZDEBRUG.NL

WWW.ISZDEBRUG.NL

