Thuisbegeleiding
Begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie wordt geboden in alle hieronder
genoemde regio’s/gemeenten
Ontmoeting- en activiteitencentrum (‘t Gooi)
Koninginneweg 83
1211 AN Hilversum
Ontmoeting- en activiteitencentrum Soest
Molenstraat 8
3764 TG Soest

KING ARTHUR GROEP
Specialist in dementiezorg

Ons zorgaanbod

Ontmoeting- en activiteitencentrum Soesterberg
Generaal Winkelmanstraat 101
3769 EC Soesterberg
Ontmoeting- en activiteitencentrum Amersfoort
Johan Wagenaarstraat 12A
3816 PD Amersfoort
Ontmoeting- en activiteitencentrum Almere
Haak 39
1353 AE Almere
Ridderspoor
Wonen met 24uurs dementiezorg
Koninginneweg 83
1211 AN Hilversum
035-6212454
ridderspoor@kingarthurgroep.nl



Begeleiding en ondersteuning thuis



Ontmoeting- en activiteitencentra



Wonen met 24-uur zorg



Wijkverpleging



Casemanagement Dementie

Wijkverpleging & Casemanagement (ZvW)
Amersfoort en Soest: Casemanagement, Indiceren en wijktaken
Regio Utrecht en ’t Gooi: Casemanagement, wijktaken
Gemeenten waarin wij werkzaam zijn:
Regio Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Bunschoten, Woudenberg),
Regio Gooi- en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Blaricum, Weesp, Bussum, Eemnes
en Naarden), Regio Utrecht Zuid-Oost (Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik,
Wijk bij Duurstede), Veenendaal & Renswoude, Regio Utrecht West (Wijdemeren) en
Almere

Zorgbemiddeling en administratie:
Ampérestraat 10, 1221 GJ Hilversum
035-2050950
info@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl

info@kingarthurgroep.nl ● www.kingarthurgroep.nl
035-2050950

King Arthur Groep

King Arthur Groep biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen
met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en
dementie die nog in de thuissituatie wonen en 24uur zorg in een
kleinschalige woonzorgvoorziening. Daarnaast willen wij met
onze aanpak en werkwijze een bijdrage leveren aan dementie
vriendelijke wijken.

Begeleiding en ondersteuning thuis
Onze ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie is er op
gericht dat u zolang mogelijk thuis kunt wonen.

Ontmoeting- en activiteitencentrum

Een gevarieerd activiteitenaanbod, passend bij uw interesses, leeftijd
en/of fysieke gesteldheid. Regelmatig gaan we er op uit en bezoeken
we een museum, concert, park, theetuin of markt. Daarnaast kunt u
deelnemen aan diverse clubs: wandelen, tuinieren, klaverjassen,
klussen, schilderen of biljarten, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.
U kunt bij ons flexibel omgaan met deelname, wisselen in dagen, in
blokken of per dagdeel. Tussen de middag bieden wij u een verse
warme maaltijd.





Afhankelijk van uw vraag wordt de ondersteuning geboden
door een en dezelfde persoon (één gezicht).
Individuele begeleiding kan bestaan uit persoonlijke verzorging, het aanbrengen van een dag-/ weekstructuur, dagritme,
boodschappen doen, een maaltijd verzorgen, maar ook een
luisterend oor en een stuk ontspanning, zoals wandelen, fietsen en schilderen.
In onze aanpak ligt de nadruk op wat u allemaal nog wel kunt.
.



Kleinschalige zorg
Oprechte interesse
Persoonlijke aandacht
Partner/mantelzorger en
familieleden spelen een
belangrijke rol
Huislijke woonomgeving

Wonen met 24uurzorg

In onze kleinschalige woonzorgvoorziening voor 22 bewoners met
dementie wordt 24uurszorg geboden door een team van zorgprofessionals, met dagelijks verse maaltijden en een gevarieerd
activiteitenaanbod.

Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige is, net als de huisarts, de eerste toegang tot
professionele zorg. Zij vervult naast verpleegkundige en verzorgende
handelingen, taken als indiceren, coaching en casemanagement. De
wijktaken hebben betrekking op de wijk/buurt, zoals het signaleren
en het aangaan en onderhouden van contacten uit het wijknetwerk.

Casemanagement dementie

Is bij u de diagnose dementie gesteld of heeft u last van geheugenproblemen of vergeetachtigheid, raadpleeg een casemanager. Een casemanager is een wijkverpleegkundige deskundig in dementiezorg. De
casemanager kent de sociale kaart, helpt u met de vele vragen omtrent de ziekte. Geeft voorlichting, ondersteuning, advies en handvatten hoe met de ziekte om te gaan of helpt u bij de acceptatie.

Financiering

Deelname is mogelijk met een indicatie, maar u mag deze ook
persoonlijk betalen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en
helpen u desgewenst bij de indicatieaanvraag.

