Groepsverzorging
Informatie nieuwe deelnemer groepsverzorging:
Indien u meer zorg nodig heeft dan we in uw appartement kunnen bieden kunt u deelnemen aan de
groepsverzorging. Vaak is dit wanneer de medewerkers merken dat u de dag moeilijk zelf kunt invullen.

De Zoco (zorgcoördinator) bekijkt samen met u of uw familie of deze zorg past binnen uw indicatie. Indien
nodig vraagt de Zoco een nieuwe indicatie aan.

Vanaf moment dat indicatie wordt aangevraagd:
Op het moment dat er een aanvraag gedaan wordt bij het CIZ worden de medewerkers van de groepsverzorging
ingelicht dat er een aanvraag gedaan is.
Wanneer de goedkeuring van het CIZ er is. Zal de Zoco een intake formulier invullen. De medewerker zal dan
een passende start gaan organiseren.
De groepsverzorging is elke dag geopend van:
10.00 tot 18.00 uur.
Het diner om 12.00 uur en het souper om 17.00 uur wordt gezamenlijk (met de deelnemers) op de
groepsverzorging genuttigd.
Tussen 13.00 en 14.30 uur rusten de deelnemers op hun eigen appartement.
2 x per jaar vindt er een MDO (multidisciplinair overleg) plaats. Deze wordt bijgewoond door: de ZOCO,
medewerker groepsverzorging, huisarts en eventueel een therapeut of psycholoog als deze in beeld is.
Naderhand geeft de Zoco een terugkoppeling van het MDO aan u of de eerste contactpersoon.

Doel van de groepsverzorging:
Het doel van de groepsverzorging is het helpen van de bewoners om de regie over het dagelijkse leven zoveel
mogelijk zelf te voeren. Dit in een huiselijke en veilige omgeving. Het brengen van een dagstructuur is hierbij
belangrijk.
Er zijn vaste momenten gepland zoals om 10.00 uur beginnen met een kopje koffie, thee of bouillon en de krant.
De activiteiten worden aangepast aan de deelnemers. Als iemand graag rummicubt bekijken we hoe we dat
kunnen inbouwen in het dagprogramma.
Wij streven ernaar dat de deelnemers alles wat ze zelf nog kunnen zelf doen. Wij bieden een helpende hand waar
dit nodig is.
De groepsverzorging is vrijwillig, dit wil zeggen dat als een deelnemer geen zin heeft om te komen dit mag.
Natuurlijk stimuleren wij wel om deel te nemen.

Wat verwachten wij van de familie:
Het zou fijn zijn dat wanneer bekend wordt dat uw familielid niet deelneemt aan de groepsverzorging door
bijvoorbeeld bezoek of een dagje uit dit van tevoren aan ons door te geven. Dan kunnen wij rekening houden
met de planning van activiteiten.
Als u specifieke kenmerken/wensen over uw familielid weet die van belang voor ons kunnen zijn kunt u die aan
ons doorgeven.
Als er vragen zijn over uw familielid op de groepsverzorging of over bijvoorbeeld de activiteiten kunt u altijd
een afspraak maken met een van de medewerkers of even bellen, liefst tussen 13.30 en 14.30 uur, tel. 0773555698.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van de
Groepsverzorging.
Zorgcentrum 'La Providence'
Groepsverzorging
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
Tel: 077-3555698
www.laprovidence.nl
Email: groepsverzorging@laprovidence.nl

