Wonen met zorg

“ Een warm thuisgevoel in een
luxe, comfortabele en
veilige woonomgeving ”

‘Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners
waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen centraal staan’ is één van
de belangrijkste uitgangspunten van De Gouden Leeuw Groep. De kleinschalige
opzet van de voorzieningen en de continue aanwezigheid van professionele
zorgverlening zijn waardevolle aspecten die bijdragen aan een vertrouwd en veilig
gevoel.
Wonen
De ruime appartementen bieden wooncomfort in een persoonlijke en warme
omgeving. De privacy van uw eigen
appartement geeft volop mogelijkheden
om een thuisgevoel te creëren. Ieder
appartement heeft een grote woonkamer
met kitchenette, een eigen badkamer en
een slaapkamer. De appartementen zijn
naar eigen smaak en stijl in te richten.
Door de kleinschalige opzet van de woonzorgvoorzieningen van De Gouden Leeuw
Groep zijn wij tevens in staat om een
bewonersgericht
kwaliteitsbeleid
te
voeren waarbij tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht voorop staan.

U kunt bovendien gebruik maken van
de gemeenschappelijke ruimten, zoals
een lounge, een restaurant en een
activiteitenruimte. De voorzieningen
hebben een open karakter met (binnen)
tuinen zodat u ook de mogelijkheid heeft
om lekker buiten op het terras te zitten.
Zorg
U kunt gebruik maken van het volledige
pakket aan zorg, van huishoudelijke
hulp tot en met intensieve verpleging en
behandeling, afgestemd op uw persoonlijke wensen en omstandigheden.
Zo werken wij met een vast team van
eigen
professionele
verpleegkundigen en verzorgenden. Ook ’s nachts
staan de mede-werkers voor u klaar:
met ons persoonlijke alarmeringssysteem is hulp altijd binnen handbereik.

Hiermee bent u 24 uur per dag verzekerd
van persoonlijke aandacht en begeleiding.
Bovendien bestaat de mogelijkheid
voor extra zorg bovenop de zorg waarvoor u geïndiceerd bent. Ook kan er een
beroep worden gedaan op een team
van deskundigen zoals een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.
De Gouden Leeuw Groep
Ons team van medewerkers zorgt
graag voor een zo aangenaam mogelijk
thuisgevoel in uw woonomgeving. Voor
professionele zorg en begeleiding in een
luxe, comfortabele woonomgeving bent u
bij ons dan ook aan het juiste adres.

Faciliteiten
Om u in staat te stellen uw persoonlijke
levensstijl zo lang mogelijk te behouden,
kunt u gebruik maken van een groot
aantal faciliteiten binnen de woonzorgvoorziening.
De dag begint met een ontbijt, in de
middag een lunch en ’s avonds een
heerlijk diner bereid door onze eigen kok.
Uw maaltijden worden opgediend in het
gemeenschappelijke restaurant of in uw
eigen appartement, afhankelijk van uw
wens.

De woonzorgvoorziening beschikt over
een wasserette voor het wassen, drogen
en strijken van uw kleding en linnengoed.
Voor uw persoonlijke verzorging kunt u
binnenshuis terecht bij de kapper, schoonheidsspecialiste, manicure of pedicure.
De activiteitenbegeleidster organiseert
uitjes en recreatieve activiteiten die zowel
individueel als groepsgericht zijn,
inspelend op de behoefte van u en uw
medebewoners. Zo creëren we samen
een gezellige, huiselijke sfeer.

Wonen met zorg
Voor het wonen met zorg in de woonzorgvoorzieningen van De Gouden Leeuw
Groep worden woon- en servicekosten in
rekening gebracht.
Woon- en servicekosten
In het totaalbedrag van de woon- en
servicekosten zijn de maandelijkse huur
van de wooneenheid, gebruik van de
algemene voorzieningen, energiekosten,
algemene kosten van de service en zorgorganisatie, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering, abonnementskosten vaste
telefonie en alle maaltijden opgenomen.
De woon- en servicekosten zijn afhankelijk
van de grootte van het appartement.

Locatie Laag-Keppel

Locatie Zelhem

Onze locatie in Laag-Keppel is
landelijk gelegen. Bezienswaardig is
de oude dorpsstraat die uitkomt op
een watermolen aan de Oude IJssel.
Op een eilandje in deze rivier plus een
zijtak staat het middeleeuwse Kasteel
Keppel dat een interieur en een park
in negentiende eeuwse stijl herbergt.

Onze locatie in Zelhem is gelegen in
de dorpskern naast de grote kerk.
Voorzieningen zoals winkels en de
bibliotheek zijn nabij gelegen.

Onze locatie in Laag-Keppel heeft een
restaurant, 5 appartementen, 14 woonzorgstudio’s en 21 zorghotelplaatsen.

Onze locatie in Zelhem heeft 33
appartementen en 10 zorghotelplaatsen.

Eigen bijdrage
Afhankelijk van uw indicatie worden uw
zorgkosten vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet
(Zvw). Tevens kunt u een vergoeding
ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U betaalt
zelf de wettelijke eigen bijdrage over de
geïndiceerde uren. Deze bijdrage wordt
inkomensafhankelijk vastgesteld door het
Centraal Administratie Kantoor (CAK).
U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage
berekenen op de website van het CAK
(www.hetcak.nl).

De zorg wordt geleverd door de thuiszorg
van De Gouden Leeuw Groep. Maakt u
gebruik van een persoonsgebonden
budget (pgb), dan worden hieruit de zorgkosten betaald. De zorgkosten worden
berekend aan de hand van de door het
zorgkantoor vastgestelde NZa-tarieven
maal de geleverde zorguren.
Verhuisbegeleiding
De Gouden Leeuw Groep beschikt over
een eigen verhuisservice. Het vraagt veel
tijd en energie om een verhuizing te
regelen en gaat vaak gepaard met onrust. Om u te ontzorgen biedt De Gouden
Leeuw Groep, tegen vergoeding, de
mogelijkheid van verhuisbegeleiding aan.

Informatie
Wilt u meer informatie of een kijkje komen nemen op één van de locaties, dan kunt u
contact opnemen met:
De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem
T:
F:

0314 - 62 82 00
0314 - 62 82 01

info@degoudenleeuwgroep.nl
www.degoudenleeuwgroep.nl
www.facebook.com/degoudenleeuwgroep
www.twitter.com/DGLGroep

De woonzorgvoorzieningen, waar ook de zorghotels deel vanuit maken, zijn onderdeel van
De Gouden Leeuw Groep. De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat, afgestemd op de
persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag kan gaan van
thuiszorg in de eigen woonomgeving, dagverzorging, tijdelijk verblijf in een zorghotel tot aan
wonen met zorg in één van de accommodaties van De Gouden Leeuw Groep.

De Gouden Leeuw Groep biedt voor iedere zorgvraag een passende oplossing.

