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Verpleeghuiszorg, revalidatiezorg
en behandeling thuis

UITGESPROKEN ZINZIA!
> Op de duofiets
het landgoed
verkennen

> Met de hele

familie op bezoek
bij opa of oma

> Samen werken

aan een soepel
herstel

VOOR EEN LEVEN
MET KLEUR
Specialist in ouderenzorg

Oranje Nassau’s Oord

De Lingehof

De Rijnhof

Rumah Kita

Welkom bij

Zinzia!
Je leven invullen zoals je dat zelf wilt.
Eigen keuzes maken. Het klinkt
vanzelfsprekend, maar is dat het ook als je
ouder wordt en steeds meer aangewezen
bent op hulp van buitenaf? Kun je je leven
dan nog (zelf) kleur geven?
Bij Zinzia wel.
Zinzia ondersteunt u als het niet meer
lukt om zelfstandig te wonen. Vanwege
dementie of lichamelijke klachten, of een
combinatie daarvan. U kunt bij ons prettig
wonen met zorg, in een van onze vier
verpleeghuizen in Wageningen, Renkum
en Bemmel. Thuis is het mogelijk om
specialistische behandelzorg te ontvangen
zoals die in het verpleeghuis geboden
wordt. Toch voelt het bij ons niet alsof u
alleen nog maar met zorg bezig bent.
Nee, wij gaan uit van de beleving van
mensen. Op alles wat úw leven kleur geeft.
Zo’n 1100 betrokken medewerkers en ruim
400 enthousiaste vrijwilligers bieden
zorg voor een leven met kleur.
Die excellente zorg, daar gaan wij voor!
In dit magazine leest u wat wij in onze vier
locaties voor u kunnen betekenen.

Revalidatiezorg:

Inhoud

samen werken aan een soepel herstel
U komt uit het ziekenhuis na een ongeluk, een beroerte (CVA) of een knie- of
heupoperatie. En dan breekt een tijd van revalidatie aan. Bij Zinzia kunt u in een
prettige omgeving revalideren: midden in de natuur in Oranje Nassau’s Oord, of in de
dorpse sfeer die de Lingehof kenmerkt. Revalideren doet u altijd op uw eigen manier,
in uw eigen tempo. Op de gespecialiseerde revalidatieafdeling werkt u samen met
een team van professionals aan uw herstel.

samen
> Revalidatiezorg:
werken aan een soepel
herstel 03>

Kita: één groot
> Rumah
feest der
herkenning 04>

Revalideren is een intensief traject.

met koninklijke
> Wonen
allure in Oranje Nassau’s

Oranje Nassau’s Oord (Wageningen)
en de Lingehof (Bemmel) hebben
alles in huis voor een aangenaam

Oord <06

verblijf. Op beide locaties staat een
enthousiast en gedreven team voor

en de cliëntenraad:
> Zinzia
aandacht voor elkaar >07

u klaar, met daarin in elk geval de
specialist ouderengeneeskunde,
fysiotherapeut, ergotherapeut, ver-

>

zorgenden en verpleegkundigen.

Over-Betuwse
gemoedelijkheid in
de Lingehof 08>

Welke behandelaars u verder ziet,
hangt helemaal af van uw situatie.
Ook uw individuele programma
wordt daarop afgestemd, altijd in

thuis met
> Langer
dagbehandeling <09

overleg met u en uw familieleden.
Uw eigen wensen en doelen
vormen het uitgangspunt.

genieten en
> Beleven,
ontmoeten in de Rijnhof <10

U heeft een comfortabele eigen

Als revalidant verblijft u in een apart

kamer met gedeeld sanitair.

‘Mijn drijfveer in mijn werk?

gedeelte van het verpleeghuis.

Uiteraard kunt u gebruikmaken van

Ik wil zorgen dat het goed

alle gezamenlijke faciliteiten in het

gaat met de mensen om me

verpleeghuis, zoals het sfeervolle

heen. Daar zal ik alles aan

grand café, het restaurant, de tuin,

doen, al kan ik het niet voor

en deelnemen aan activiteiten die

ze invullen. En dat geldt ook

worden georganiseerd.

voor de medewerkers.

zorg:
> Informele
‘De waardering maakt mijn
werk nog leuker’ <10

Veel leesplezier!

Comfortabel

>

‘De overgang van het
ziekenhuis naar Zinzia

Hoe ontvang ik zorg? <11

verliep heel goed. Bijna
ongemerkt zelfs. Of ik
heimwee heb naar huis? Nee
hoor. De mensen zijn hier zo
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Mevrouw Joldersma, revalidant

Als het goed met ze gaat,

Goede aansluiting

dan kunnen we er ook beter

Zinzia werkt daarvoor nauw samen

voor onze cliënten zijn.’

met de vier ziekenhuizen in de
regio. Zo snel als dat mogelijk is

Hanneke Batenburg,

gaat u weer naar huis. Vanuit huis

Hoofd paramedici

kunt u de behandeling gewoon
vervolgen.

Nieuw: fysiotherapie met SilverFit
Een nieuw hulpmiddel bij de revalidatie is de SilverFit.
De SilverFit maakt fysiotherapie voor ouderen een stuk
eenvoudiger. U doet uw oefeningen in de vorm van
een computerspel. Al uw bewegingen worden vertaald
naar activiteiten op het beeldscherm. Daardoor bent
u daadwerkelijk onderdeel van het spel dat u op het
scherm ziet. De spellen bieden aﬂeiding en dagen u uit
om uw grenzen te verleggen. Veel revalidanten raken
door de training zó gemotiveerd, dat ze – tot hun eigen
verrassing – handelingen leren verrichten die ze zelf
niet meer voor mogelijk hielden.

21 september 2015: lezing over
revalidatiezorg
Op maandagavond 21 september 2015 organiseert

‘Het wekt vertrouwen als
iedereen zichzelf kan zijn’

Altijd te veel koken

ouderen, ook wel geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Sarah werkt met bewoners met een psychiatrische
zorgvraag zoals bijvoorbeeld stemmingswisselingen,
angst of persoonlijkheidsstoornissen. Dat de
normen en waarden in het huis aansluiten aan bij
wat deze bewoners gewend zijn, maakt voor hen
veel verschil. Sarah: ‘Het zit in kleine dingen.
De gastvrijheid, de muziek, het eten, het delen,
te veel koken en het samen zijn met familie.
De manier waarop je reageert en elkaar meteen
begrijpt – het maakt niet uit welke kleur je hebt,
maar dat onderlinge begrip is zo belangrijk!’

Batenburg u alles over de revalidatiezorgafdeling
en de mogelijkheden voor revalidatie bij Zinzia. U
bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden via
communicatie@zinzia.nl

Locatie: Oranje Nassau’s Oord,
Kortenburg 4 te Wageningen
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur

Uw partner voor hygiëne en voedselveiligheid

Voortdurende
innovatie

Personeel, veiligheid
en resultaat

Operationele
efficiëntie

Winstgevende
groei

Duurzaamheid

Diversey Care begrijpt uw uitdagingen. We helpen u met het optimaliseren van uw
organisatie in facilitaire dienstverlening, gezondheidszorg, overheid en bedrijven,
foodservice, retail en hospitality. Voor meer informatie bezoek www.sealedair.com

Optimalisatie van
werkkapitaal

één groot feest der herkenning
Selamat datang! Bent u van Indische of Molukse afkomst en wilt u goede,
moderne zorg ontvangen die helemaal aansluit bij uw achtergrond? Dan zou
Rumah Kita in Wageningen zomaar uw nieuwe thuis kunnen zijn. Hier kunt u
aangenaam wonen met gespecialiseerde zorg en behandeling. volgens Indische
en Molukse gebruiken. Daarbij krijgt u precies de zorg die u nodig heeft.
Rumah Kita is een van de weinige Indisch/Molukse verpleeghuizen in Nederland.

Net als alle medewerkers van Rumah
Kita volgde Sarah eerst de Indisch/
Molukse scholing. ‘Dat is belangrijk
om écht goed te kunnen inspelen op
de vraag van de bewoners. De cultuur speelt op
elk niveau een rol: mentaal, lichamelijk en in de
woonomgeving. Daar moet je je goed van bewust
zijn. Het wekt vertrouwen als iedereen gewoon
zichzelf kan zijn. Als medewerker kun je daardoor
dichterbij komen.’ Dat uit zich op allerlei manieren.
‘Voor bewoners met dementie zijn de zintuigen
bijvoorbeeld erg belangrijk. Dus horen ze bij ons
hun vertrouwde eigen taal en koken we samen
Indische maaltijden, zodat ze de geuren van
vroeger weer ruiken.’

Zinzia een lezing over revalidatiezorg voor
genoemd. Tijdens deze avond vertelt Hanneke

Rumah Kita:

Twee jaar geleden ging Sarah Risakotta
als verpleegkundige aan de slag bij
Rumah Kita. Vanuit haar Molukse achtergrond bleek de combinatie van zorg en
cultuur haar op het lijf geschreven. ‘De
sfeer, warmte en openheid gaven mij meteen het gevoel dat
ik op de juiste plek was beland.’

Rumah Kita kan met recht een
uniek huis worden genoemd. Het
bijzondere karakter blijkt uit alles:
het eten, de toko, de feestdagen,
de muziek en dans… Minstens
zo bijzonder is dat de medewerkers die u verzorgen, uw cultuur
goed kennen, meestal dezelfde
achtergrond hebben en vaak ook
Bahasa spreken. Veel activiteiten
staan op de agenda; de jaarlijkse
voorjaarsmarkt, een kerstmarkt,
eettafels, speciale cultuurspeciﬁeke
middagen en een Pasar Malam.
In Rumah Kita vinden 160 Indische

bezoek bij oma of opa, gezellig

en Molukse ouderen uit heel

aanschuiven aan de rijsttafel: het

Nederland een prettig thuis.

kan allemaal. Ook bij de koﬃe en
thee mét spekkoek blijft het typisch

Spekkoek bij de thee

Indische sfeertje overeind. Zelfs

De Indisch/Molukse gemoede-

een Indische massage behoort tot

lijkheid is goed terug te zien in

de mogelijkheden – natuurlijk ook

de manier waarop bewoners en

voor familieleden!

Succesmomenten

medewerkers met elkaar omgaan.

Sarah heeft haar draai helemaal gevonden: ze is
net afgestudeerd als Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige. Wat was voor haar een succesmoment? Sarah: ‘Eigenlijk zijn er al heel veel
succesmomenten geweest. Ik weet nog goed dat
ik eens met twee collega’s en een groep bewoners
in de tuin zat. De zon scheen, een collega speelde
op haar gitaar en uit volle borst zong iedereen
mee: ‘Manise manise, sutalalu manise…’. Ja, dat
zijn voor mij waardevolle momenten.
Laten we die momenten, geheel in de stijl van
de Indisch/Molukse cultuur, met elkaar delen.’

Familie speelt daarbij een belang-

Meer informatie?

rijke rol. Onverwacht langskomen,

Op www.zinzia.nl leest u meer over

met de hele familie tegelijk op

Rumah Kita.

Wilt u ook graag van de gezellige Indische
sfeer proeven? U bent van harte welkom
in Rumah Kita! Tegen inlevering van deze
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coupon ontvangt u een heerlijk kopje koffie/
thee met spekkoek voor maar € 2,50.

#

Wonen met koninklijke allure
in Oranje Nassau’s Oord

Zinzia en de cliëntenraad:
aandacht voor elkaar

Oranje Nassau’s Oord, een plek met een koninklijke geschiedenis. En die
geschiedenis is overal voelbaar: in het statige gebouw, op het uitgestrekte landgoed
en in de mooie verhalen. Het was niemand minder dan koningin-moeder Emma,
betovergrootmoeder van onze koning Willem-Alexander, die in 1898 besloot dat haar
residentie een sanatorium moest worden. Tegenwoordig biedt Oranje Nassau’s Oord
een prettig thuis aan 181 ouderen. Kijkt u mee?

gelijknamige landgoed tussen

Sfeervol en
gezellig wonen

het Renkumse Beekdal en de

Oranje Nassau’s Oord ligt op het

Zinzia betrekt haar bewoners nauw bij de keuzes die er gemaakt moeten worden.
Samen met de clientenraad, want elke locatie heeft een eigen cliëntenraad, die de
bewoners vertegenwoordigt. En er is een centrale cliëntenraad (CCR) voor Zinzia als
geheel. Gerie Driessen, voorzitter van de CCR vertelt u wat de cliëntenraden doen.

Op Amaliahof, Julianahof en

Wageningse bossen. U kunt er

De zorg in
Oranje Nassau’s Oord

Zien, horen, ruiken…
en genieten

Wilhelminahof deelt u met uw

Oranje Nassau’s Oord is in de

in alle rust genieten van de

Landgoed Oranje Nassau’s Oord

medebewoners een woning met

eerste plaats een verpleeghuis

schitterende omgeving, of

staat garant voor een heerlijk dagje

gezamenlijke woonkamer en een

waar zorg geboden wordt aan

meedoen met een van de vele

uit. Wandelend langs het Renkums

open keuken. Hier heeft u een

ouderen met dementie. Naast

activiteiten die buiten én binnen

Beekdal komt u uit bij de Ommuur-

comfortabele eigen kamer met

fysieke zorg, speelt erkenning,

worden georganiseerd.

de Tuin, de historische moestuin

gedeeld sanitair. Bewoners van

waardering, gezien en gehoord

Gezonde beweging staat daarbij

van koning Willem III. Een stukje

het Emmaplein vinden veiligheid

worden een hoofdrol in ons doen

centraal. Lekker door het bos

verderop begroet u de herten en

en geborgenheid in de gedeelde

en laten. Zorg voor onze cliënten

ﬁetsen op de duoﬁets, of – als

hindes in het hertenkamp. Over

huiskamer. De slaapkamers zijn

vraagt om afstemming en aan-

het wat minder mooi weer is –

de imposante Koningslaan loopt u

hier voor één of twee personen.

sluiting. Wij zien het als levens

binnen een interactieve tocht

verder het bos in. De beuken aan

Welke woning het beste bij u

breed en sluiten aan bij uw wensen,

maken op het ﬁetslabyrint.

weerszijden van deze laan zijn

past, hangt helemaal af van uw

mogelijkheden en gewoontes.

geplant in 1861. Snuif de geur van

persoonlijke situatie. Wilt u meer

Dat geldt binnen heel Zinzia!

het bos op, ontdek de koninklijke

De cliëntenraden denken mee

lopen, dan is het belangrijk dat

over allerlei onderwerpen die

hierover het gesprek wordt

spelen voor de bewoners.

aangegaan. Kijk samen wat de

‘Een belangrijk thema is

mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld

communicatie, als belangrijke

extra hulp van mantelzorgers.

voorwaarde voor goede

Over dit soort onderwerpen

zorg.’ Dat begint al bij de

adviseren wij Zinzia.’ Aandacht

kennismaking met Zinzia.

hebben voor elkaar, daar draait

Gerie Driessen: ‘Als mensen

het om in het contact tussen

bij een locatie komen kijken,

Zinzia en de cliëntenraden.

willen ze graag weten wat ze

‘Zodat we elkaar vinden in ons

kunnen verwachten. Blijken

gezamenlijke doel: goede zorg

de verwachtingen uiteen te

en comfortabel, veilig wonen.’

Een spontane glimlach

lezen over wonen op Oranje

geschiedenis bij de verborgen

Nassau’s Oord? Neem dan een

vijvers achter de oude landbouw-

kijkje op www.zinzia.nl.

schuur, luister naar de vogels…

Een grote rode neus en kleren in

en geniet. Het landgoed is voor

alle kleuren van de regenboog:

iedereen toegankelijk en biedt ver-

onze CareClown draagt letterlijk

schillende wandel- en fietsroutes.

bij aan een leven met kleur. Ze is
een graag geziene gast op onze
locaties. Met humor, onbevangenheid en zachte aandacht breekt
ze het ijs. Ook bij mensen die
door zware dementie in zichzelf

Bent u benieuwd hoe verpleeghuis

‘Ik had nooit gedacht dat

gekeerd zijn. De CareClown

Oranje Nassau’s Oord eruitziet?

revalideren zo aangenaam zou

zorgt voor een moment van

En wilt u het landgoed verkennen?

zijn. De ligging, de gebouwen en

ontspanning en een spontane

U bent van harte welkom! Tegen

de uitstraling zorgen voor een echt

glimlach. Mensen knappen op

inlevering van deze coupon ont-

vakantiegevoel.’

van het speelse en vaak

vangt u een heerlijk kopje koffie/
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ontroerende moment.
Meneer De Jager, revalidant

#

thee met gebak voor maar € 3,50

Een lach geeft het leven kleur!

Over-Betuwse

Langer thuis met

Dagbehandeling

gemoedelijkheid in de Lingehof
De Over-Betuwe, met haar uiterwaarden en fruitbomen, vormt het decor van dit
gemoedelijke, sfeervolle dorp. In het hart van Bemmel staat verpleeghuis de
Lingehof. Lukt het niet meer om zelfstandig te wonen, maar kunt u Bemmel en
omgeving niet missen? Dan biedt de Lingehof met gespecialiseerde verzorging en
verpleging een aangenaam alternatief.
In het moderne gebouw vinden

Of lekker koﬃe drinken in de

143 bewoners een prettig thuis.

Lingetuin, schilderen en meedoen

Hier heeft u de ruimte om uw

aan de kookgroep. Tijdens de

Interactieve
geluksmomenten

leven kleur te geven, met alle

dagelijkse activiteiten is ook veel

Een populair hulpmiddel in de

zorg die u nodig heeft.

aandacht voor beweging. En altijd

Lingehof is de SilverFit Alois.

komt daarbij de vertrouwde

Dit is een interactief activiteiten-

Praatje, grapje en
gezelligheid

Bemmelse sfeer om de hoek

scherm dat speciaal is ontwikkeld

kijken: een praatje, een grapje en

voor mensen met dementie.

Bemmel is een actief en levendig

heel veel gezelligheid…

Bewoners kunnen bijvoorbeeld

Stel, u woont gewoon thuis, en dat bevalt u goed. Maar de laatste tijd gaat uw
gezondheid achteruit. De dagelijkse verzorging kost steeds meer tijd en energie
en is daardoor steeds moeilijker te organiseren. Verhuizen naar een verpleeghuis
vinden u en uw mantelzorger nog niet nodig. Is er geen tussenweg? Ja, die is er:
dagbehandeling.

bewegen met muziek, virtuele

dorp, en ook in de Lingehof is
altijd wat te doen. U kunt bijvoor-

Meer informatie?

uitstapjes maken, spelletjes doen

beeld deelnemen aan creatieve

Op www.zinzia.nl leest u meer

en foto’s en video’s bekijken.

workshops, culturele avonden

over de Lingehof.

Via een 3D-camera worden hun

bijwonen of spelletjes doen.

bewegingen geregistreerd en op

‘Mijn man is dementerend.

het scherm weergegeven. Het

Twee keer per week gaat

belangrijkste doel is om geluks-

hij naar de dagbehandeling.

momenten te creëren, om zo de

Hij vindt het erg gezellig en

kwaliteit van leven te verbeteren.

ik heb dan even wat tijd om

Behalve in de Lingehof is de
SilverFit Alois ook te vinden in
Oranje Nassau’s Oord en
Rumah Kita.

In de verpleeghuizen Rumah

er aparte rustruimtes waarin u

Kita, De Lingehof en Oranje

even tot uzelf kunt komen. Dankzij

Nassau's Oord kunt u terecht voor

dagbehandeling kunt u vaak

dagverzorging. In de laatste twee

langer thuis wonen, en raakt uw

wordt er ook dagbehandeling

mantelzorger niet te zwaar belast.

bijvoorbeeld te sporten of te
winkelen. Het belangrijkste
vind ik dat ik weet dat hij in
goede handen is.’
Mevrouw Boonstra, mantelzorger

aangeboden, speciaal voor
Afhankelijk van uw indicatie ziet u

lichamelijke klachten die thuis

Thuis wonen met zorg op
maat

Een warme hartelijke sfeer in

wonen. U komt op een aantal

Met speciaal vervoer wordt u

ergotherapeut of een logopedist.

de Lingehof wordt hier gevoeld.

vaste dagen per week naar

opgehaald en na aﬂoop weer

De dagbehandeling sluit aan bij

Omdat mijn hart hier ligt ben ik

het verpleeghuis. Daar brengt

thuisgebracht. De zorg die u

uw thuissituatie en bij de andere

hier gaan werken. Ik wil voor

u samen met anderen de dag

ontvangt is helemaal afgestemd op

vormen van ondersteuning die

mensen wat kunnen betekenen.

door in de gezellige huiskamer.

wat u wilt, kunt en belangrijk vindt.

u krijgt. Daarom heeft Zinzia

U gaat bijvoorbeeld samen

Verzorgenden, verpleegkundigen

veel contact met het thuisfront,

en activiteitenbegeleiders

uw huisarts en eventueel uw

ondersteunen u in de huiskamer.

thuiszorgorganisatie.

mensen met dementie of complexe

Bent u benieuwd hoe verpleeghuis de Lingehof eruitziet?
U bent van harte welkom! Tegen inlevering van deze coupon
ontvangt u een heerlijk kopje koffie/thee met gebak voor

#

maar € 3,50.

Els, Medewerker De Lingehof
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09 > bewegen, muziek maken of een
geheugentraining doen. Ook zijn

bijvoorbeeld een fysiotherapeut,

Beleven, genieten en ontmoeten in

‘Een kaartje leggen met de buurvrouw,

de Rijnhof

Hoe ontvangt u

’s middags gezellig met een groepje dames

zorg?

koffie drinken, met mijn zoon naar de markt…
Mijn wereld is niet kleiner geworden sinds ik
hier woon, integendeel!’
Mevrouw De Vries, bewoonster

Even een boodschapje doen om de hoek. Een buurtgenoot begroeten die toevallig
komt binnenwandelen. Vanachter het raam meegenieten van de zaterdagse
drukte en gezelligheid in de winkelstraat. Dát is wonen in de Rijnhof, midden in het
centrum van Renkum. Hier kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde zorg en
behandeling. Modern, comfortabel en altijd sterk verbonden met de buurt.

Friet halen
Bijzonder is de samenwerking tussen Ilona en de
medewerkers van de Rijnhof. Ilona: ‘Mevrouw Janssen
doucht graag vaker dan twee keer per week. Daarom
help ik haar daarbij. De medewerkers van de Rijnhof

Zoekt u zorg, voor uzelf of voor iemand
in uw omgeving? Vraagt u zich af of
Zinzia iets voor u kan betekenen? Wilt
u meer informatie over bijvoorbeeld
opname, revalidatie, dagbehandeling of
behandeling thuis? Wat uw vraag ook is,
ons klantbureau helpt u graag verder:

De Rijnhof is een levendige plek, waar 40 mensen met

hebben me laten zien hoe dat moet en komen soms

lichamelijke beperkingen een prettig thuis vinden.

even kijken hoe het gaat.’ Ik krijg veel mooie reacties.

Een huis waar veel activiteiten plaatsvinden, vaak ook in

Zo heb ik wel eens friet voor mevrouw Janssen gehaald.

Oranje Nassau’s Oord, de Lingehof en de Rijnhof:

samenwerking met andere organisaties in de buurt.

De medewerkers zeiden toen dat ze het zo leuk vinden

0317-364240 Rumah Kita: 0317-490935

De Rijnhof is een ontmoetingspunt waar ook mensen van

dat ik dit doe. Die waardering maakt dit werk nog leuker!’

U kunt vrijblijvend een

In vier eenvoudige

afspraak maken voor een

stappen ontvangt u zorg

‘buiten’ van harte welkom zijn om deel te nemen aan de
activiteiten. Sfeer, gezelligheid en prettig contact staan

Leuke uitstapjes

informatiegesprek met

van Zinzia. We hebben

voorop. U woont in een zelfstandig appartement, waarin

Ilona heeft het prima naar haar zin als hulp van mevrouw

een van onze mede-

deze stappen kort voor u

u alle ruimte heeft om zelf uw leven vorm te geven.

Janssen. En mevrouw Janssen? Die vindt het ontzettend

werkers. Overweegt u

op onze website toege-

Daarbij krijgt u precies de zorg die u nodig heeft.

ﬁjn dat Ilona er is. Ze kijkt uit naar het mooie weer, zodat

in een verpleeghuis van

licht. Wilt u meer weten?

ze weer samen leuke uitstapjes kunnen maken.

Zinzia te komen wonen,

Neem dan contact op

dan krijgt u meteen een

met ons klantbureau of

rondleiding op de locatie

kijk op www.zinzia.nl.

Meer informatie?
Op www.zinzia.nl leest u meer over de Rijnhof.

van uw keuze.

‘De waardering maakt mijn werk nog leuker’

‘Ik hoor wel eens van mensen dat ze het zo
fijn vinden dat we zoveel tijd en energie in de

Niet alleen zorgprofessionals zijn actief bij Zinzia. Ook mantelzorgers, vrijwilligers
en andere hulpen zetten zich enthousiast in voor de bewoners van de vier
verpleeghuizen. Twee keer per week komt Ilona Verstegen in de Rijnhof langs bij
mevrouw Janssen-Versteege. In eerste instantie hielp Ilona mevrouw Janssen alleen
in het huishouden, maar inmiddels doet ze nog veel meer!

rondleiding stoppen. En dat ze merken dat we
echt geïnteresseerd zijn. Dat heeft met onze
basishouding te maken, denk ik. Ons doel is

Zinzia is op zoek naar u!
Betekent u graag iets voor een ander? Haalt u

om mensen te helpen.’
Sjan van Goor, maatschappelijk werk

voldoening uit warm, persoonlijk contact? VrijwilEen paar jaar geleden werd Ilona

ligers zijn onmisbaar voor ouderen die zorg nodig

door de broer van mevrouw Janssen

hebben. En dus ook voor Zinzia. Als vrijwilliger

gevraagd om haar te helpen. Ilona:

maak je vaak net dat extraatje mogelijk. Een

Indicatie en kosten

‘Mevrouw Janssen heeft geen

wandeling maken, een spelletje doen, met een

Voor zorg van Zinzia heeft u een indicatie van

kinderen en zou anders wel heel

kop koffie gezellig samen de krant doornemen…

het CIZ nodig. Met een indicatie wordt uw

alleen zijn. Vanaf dat moment ben ik

Kortom: de kleine dingen die de dag kleur geven.

ondersteuning grotendeels vergoed. U betaalt

haar gaan helpen met de was en de

wel een eigen bijdrage. Als u bij Zinzia komt

boodschappen. Sinds ze in de Rijnhof

Zorgt u ook graag voor kleur in het leven

revalideren, ontvangt u de indicatie van het

verblijft help ik ook met de verzorging

van een ander? Stuur dan een e-mail naar

ziekenhuis en vergoedt uw verzekering de

vrijwilligers@zinzia.nl.

kosten volledig.

en het douchen. En als het mooi weer
is, gaan we er vaak op uit.’
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Zinzia:

voor een leven met kleur
Zinzia ondersteunt oudere mensen met dementie en/of
lichamelijke klachten. Daarbij gaat het altijd om complexe,
intensieve zorg. U kunt bij ons prettig wonen met zorg, in
een van onze vier verpleeghuizen. Ook voor revalidatiezorg
kunt u bij ons terecht. Daarnaast bieden wij dagbehandeling,
hospicezorg en behandelzorg thuis. Zinzia wil bijdragen aan een
leven met kleur. Een waardevol leven in verbinding met anderen.
En altijd vanuit het vanzelfsprekende gevoel jezelf te kunnen
zijn. Ervaart u met het ouder worden dat niet alles meer vanzelf
gaat? Vergeet u meer dan u lief is of werkt uw lichaam soms
niet mee? Voor goede, gespecialiseerde zorg hoeft u niet altijd
naar het verpleeghuis. Zinzia biedt deze behandeling ook bij u
thuis. Hiervoor kunt u beroep doen op ons Ambulant Geriatrisch
Team (AGT). Bel naar ons klantbureau voor meer informatie.

Onze locaties

Bezoekadres: Kortenburg 4

Verpleegen verzorgingshuis
de Rijnhof

6704 AV Wageningen

Dorpsstraat 50

(0317) 36 42 00

6871 AM Renkum

ono@zinzia.nl

(0317) 39 76 97

Verpleeghuis
Oranje Nassau’s Oord

rijnhof@zinzia.nl

Verpleeghuis
de Lingehof
6681 WP Bemmel

Verpleeg- en
verzorgingshuis
Rumah Kita

(0481) 47 07 00

Plein 15 augustus 1

lingehof@zinzia.nl

6708 AL Wageningen

Bezoekadres: Gouden Appel 122

(0317) 49 09 00
rumahkita@zinzia.nl

www.zinzia.nl

