IK HEB RECHT OP ... BESTAAT NIET MEER!
‘Als medisch specialist heb ik ruim 32 jaar operaties
uitgevoerd. Ik maakte mensen door middel van een
nieuwe heup of knie weer mobieler. Hiermee ben
ik definitief gestopt en ben ik ambassadeur van De

”

De Zorgaanbouw
is naar mijn idee
een nieuwe oplossing
voor de oude dag

Noes Corbeij
Ambassadeur De Zorgaanbouw

Zorgaanbouw. Sommige beperkingen zijn niet middels
een operatie op te lossen. Echter zelfstandig blijven wonen
in de vertrouwde omgeving blijft dan zeer wenselijk.
Zonder woningaanpassingen is dit onmogelijk. Ook de
veranderingen in de zorg maken langer thuis wonen
noodzakelijk. Mijn huidige uitdaging is er mede voor te
zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen in de gewenste omgeving. Ondanks een
handicap óf mindere validiteit. De Zorgaanbouw is naar
mijn idee een nieuwe oplossing voor de oude dag.’

LANGER BLIJVEN WONEN IN DE VERTROUWDE OMGEVING DOOR DE ZORGAANBOUW

ZELFREDZAAMHEID EN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Alternatief: De Zorgaanbouw
De grootste verandering in de zorg is dat vergoedingen voor woningaanpassing en hulpmiddelen
vanuit de gemeenten fors zijn verminderd. U komt hier nauwelijks meer voor in aanmerking. U zult
dit zelf moeten betalen. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nemen over uw eigen
leven is het motto van nu. Op tijd nadenken over de toekomst. ‘Ik heb recht op ...’ bestaat niet
meer. U dient altijd eerst te kijken wat u zelf kunt. Wat kunnen familie of buren betekenen? Eerst
dient u binnen uw eigen netwerk te kijken naar oplossingen. Als dat er niet is, pas dan wordt
betaalde zorg ingezet.
Verzorgingshuizen bestaan niet meer
Uitsluitend mensen met een hoge zorgzwaarte komen nog in aanmerking om te verblijven in een
instelling. Denkt u gebruik te kunnen maken van een verzorgingshuis? U bent niet alleen. Velen
denken dat opname met lage zorgzwaarte nog steeds mogelijk is.
Verhuizen naar een woonzorgcomplex
Een alternatief is het woonzorgcomplex. Een complex grenzend aan een instelling of dicht in de
buurt. U kunt hier een woning huren of kopen. En vanuit de instelling wordt thuiszorg geleverd.
Ook kunt u gebruik maken van alle faciliteiten die de instelling biedt. Echter u moet dan wel
verhuizen. En daar zien juist velen tegenop.
De Zorgaanbouw: ideale oplossing
De Zorgaanbouw is een ideale oplossing omdat verblijven in een verpleeghuis vaak een dure
oplossing is. De cliënt betaalt daar een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Hierin wordt het
eigen vermogen meegerekend. Dit kan fors oplopen, zeker wanneer er een redelijk aanvullend
pensioen is. De Zorgaanbouw maakt dat u écht thuis kunt blijven wonen, in de eigen vertrouwde
omgeving. Wellicht met uw eigen mantelzorger in de buurt, eventueel aangevuld met thuiszorg.
In de buurt wonen van familie geeft een veilig gevoel.

PROCEDURE

De Zorgaanbouw
De overheid stimuleert zorgbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. En legt
daarbij steeds meer de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. De Zorgaanbouw biedt uitkomst.
U wilt én kunt op een plezierige manier blijven wonen in uw bestaande woning. De Zorgaanbouw is
ook een prima initiatief om ouders bij kinderen te laten wonen. Tijdens het voortraject en tijdens
de plaatsing wordt u volledig ontzorgd.
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Gert-Jan Vlaander, Annie de Braal, Adri Vlaander en Noes Corbeij

De Zorgaanbouw is eenvoudig te plaatsen, snel gerealiseerd en de aanschaf is een relatief goedkope
oplossing. Kopen met terugkoopgarantie of een
huurconstructie is ook mogelijk. Verbouwingen in de
huidige woning zijn niet nodig.

”

Voor meer informatie of vrijblijvende
offerte, neem contact op met:
Bouwbedrijf Risseeuw BV
Meekrapweg 14
4571 RX Axel
info@dezorgaanbouw.com
0115-561661

Adri Vlaander: Er zijn al diverse organisaties die

KvK: 21002562

dit concept hebben ontwikkeld. Toch zijn wij
uniek. Wij ontzorgen de klant volledig. Tijdens
het voortraject én tijdens de plaatsing. Binnen
1 dag is de aanbouw geplaatst. Om 6 uur ter
plaatse en om 18 uur kan de bewoner douchen
in De Zorgaanbouw. En slaapt de bewoner in
het nieuwe bed.

www.dezorgaanbouw.com

