
Identiteit, waardigheid en  
persoonlijke zorg
Bijzondere begeleiding bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Bijzondere begeleiding 

Samen voor persoonlijke zorg     

•  Veilig wonen met een complexe ondersteuningsvraag

•  U kunt vertrouwen op een gespecialiseerd zorgteam 

•  Uw eigen wil en regie staan voorop

•  Zinvolle activiteiten, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden



2 33

In Het Hof te Hengelo biedt TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) bijzondere begeleiding.  

Dat is zorg voor mensen met een complexe ondersteuningsvraag. Vaak is er sprake  

van zowel lichamelijke problematiek, als psychische/psychiatrische problematiek of  

een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Deze complexe ondersteuningsvraag vraagt  

om een specialistische benadering naar u en uw directe omgeving. Onze medewerkers 

zorgen er op professionele wijze voor dat u prettig en veilig kunt wonen. Samen gaan  

we voor persoonlijke zorg. 

Bijzondere begeleiding

Uw eigen wil en regie  
staan voorop

Iedereen zoveel mogelijk de regie teruggeven, 

dat is ons doel. We kijken daarom naar wat 

cliënten nog zelf kunnen, daar passen we het 

zorgplan en dagprogramma op aan. Zo voelen 

cliënten zich hier het prettigst.

“

”Karin Egberink – Verpleegkundige



Mevrouw Rus woont inmiddels al 11 jaar 

op de afdeling bijzondere begeleiding.  

In haar eigen kamer vertelt ze: “Dit is een 

leuke afdeling, je kan hier lekker je eigen 

gang gaan. Elke dag is er genoeg te doen, 

zo gaan we bijvoorbeeld iedere maandag 

schilderen en ook koken we regelmatig. 

Dat vind ik het leukst. Maar we hebben 

ook afspraken gemaakt, we moeten elk 

weekend onze eigen kamer schoonmaken. 

Ik zet de muziek hard aan en dan maak ik 

alles weer schoon. Hier wonen is prima, 

het personeel is goed en het fijne is dat 

iedereen gewoon tegen je doet en je 

gewoon behandelt.”

“ Hier kun je lekker  
je eigen gang gaan”
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Wij vinden het belangrijk dat uw eigen wil en regie voorop staan. 

Daarom stellen we u zoveel mogelijk in de gelegenheid om uw 

eigen leven te leiden, ondanks beperkingen. U maakt samen met 

onze zorgmedewerkers persoonlijke afspraken die aansluiten bij 

uw wensen en mogelijkheden. Daarbij houden we altijd rekening 

met structuur, een duidelijke dagindeling en activiteiten die passen 

bij uw behoeften. 

Afspraken worden afgestemd binnen de woonomgeving. Dat biedt een goede 

basis voor een prettig verblijf samen met andere bewoners binnen de afdeling. 

Zo bieden wij u bij TMZ een prettige woon- en leefomgeving. 

Recht doen aan het leven

Elke dag is er genoeg te doen,  

zo gaan we bijvoorbeeld iedere 

maandag schilderen.

“
”

Mevrouw Rus
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Binnen de afdeling bijzondere begeleiding vinden we het belangrijk dat u zich goed en veilig 

voelt. Wij willen u zelfregie en een gevoel van welzijn en welbevinden geven. Om daarvoor 

te zorgen bieden wij u het volgende: 

Zelfregie, gevoel van welzijn  
en welbevinden

Eigen kamer met badkamer en toilet

U krijgt bij ons niet alleen een eigen kamer, ook beschikt u over uw eigen 

badkamer met toilet. Uw kamer is een eigen plek waar u uit kunt rusten  

en op uzelf kunt zijn. Wij respecteren daarmee uw privacy. 

Dagelijkse activiteiten 

Wij organiseren dagelijks activiteiten voor u. Denk bijvoorbeeld aan fitness, 

koken en schilderen. U bent bezig, kunt zich ontspannen en er ontstaat  

meer structuur binnen de dag. 

Groepsgesprekken 

In groepsgesprekken spreekt u met medebewoners over wat goed en  

minder goed gaat. U kunt zelf aangeven wat u nodig hebt en wat anders  

zou moeten. Wij geven u de mogelijkheid om zelf beslissingen te maken. 

Vrijwilligers 

Er zijn verschillende vrijwilligers aanwezig die u de mogelijkheid bieden  

om ook buiten de afdeling activiteiten te ondernemen. Op pad gaan met  

de duo-fiets is daar een mooi voorbeeld van.

Privacy vinden wij belangrijk. 
Iedere bewoner beschikt 
daarom over een eigen kamer 
met badkamer



Mijnheer Dreef woont inmiddels twee jaar 

op de afdeling bijzondere begeleiding.  

Het fijne aan deze afdeling vindt hij het 

contact met de mensen. Hij geniet van  

de aandacht van vrijwilligers.  

“Het meest kijk ik uit naar de donderdag. 

Dan komt er een vrijwilliger die met me 

praat, over dingen waarover ik wil praten. 

We gaan dan vaak naar het centrum, 

drinken een kopje koffie met een gebakje 

en hebben daarbij goede gesprekken.  

Als het mooi weer is gaan we graag naar 

het bos.”

“ We hebben samen  
goede gesprekken”

Het team bijzondere begeleiding bestaat uit geriatrisch en psychiatrisch opgeleide verpleeg-

kundigen, verzorgenden, een psycholoog, een geestelijk verzorger, een zorgbemiddelaar,  

een specialist ouderengeneeskunde en de paramedische dienst (o.a. diëtiste, fysiotherapeut).  

Om u de beste zorg te kunnen bieden is er een goede afstemming nodig binnen dit team.  

De verschillende afstemmings momenten hebben we voor u op een rijtje gezet: 

Gerichte specialistische zorg

Artsenvisite

Twee keer per week wordt de afdeling bezocht door de specialist ouderengeneeskunde. Deze arts besteedt 

aandacht aan uw welbevinden. 

Geestelijke en psychologische ondersteuning

De psycholoog biedt u (en uw naaste familie) begeleiding, zo kan de psycholoog u behandelen of diagnostisch 

onderzoek uitvoeren. Daarnaast biedt de psycholoog ook ondersteuning aan het team bijzondere begeleiding. 

De geestelijk verzorger biedt u een luisterend oor. Hij kan u begeleiden als levensvragen zich bij u (of uw naasten) 

aandienen. Uw welzijn staat hierbij centraal. Samen wordt gekeken naar wat voor u belangrijk is in het leven. 

PsychoSociaal Overleg (PSO) 

Om u goede kwaliteit zorg te kunnen blijven leveren vindt er iedere week een psychosociaal overleg plaats. 

Tijdens dit overleg worden situaties met betreffende specialisten besproken. Ook wordt er gesproken over 

afdelings gebonden zaken en potentiële nieuwe bewoners. 

Koffieproat

Ook uw mening vinden we erg belangrijk. Daarom organiseren we iedere maand de ‘koffieproat’. In dit gesprek 

worden afdelingsgebonden zaken met u besproken. U kunt ook zelf onderwerpen inbrengen of uw vragen 

stellen. De ‘koffieproat’ wordt geleid door een activiteitenbegeleider en verpleegkundige die ervaring hebben 

met het leiden van teamgesprekken. Indien er behoefte is, kan er een derde partij aansluiten voor een gerichte 

bijdrage aan de inhoud van het gesprek.

Evaluatie multidisciplinair zorgleefplan (EMZ)

Minimaal twee keer per jaar bespreken we samen met u en/of de familie/contact-

persoon de voortgang van het zorgproces. De focus ligt hierbij altijd op uw welzijn 

en welbevinden. Samen bespreken we het zorgleefplan en indien nodig wordt dit 

aangepast of bijgesteld. 

Samenwerking met ketenpartners

Naast alle expertise binnen het team bijzondere begeleiding vinden we het ook 

belangrijk om samen te werken met andere specialisten. Zo streven wij naar een 

nauwe samenwerking met o.a. Mediant, Tactus en ziekenhuizen in de regio. 
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U kunt zelf onderwerpen 
inbrengen en vragen stellen



Om op de afdeling bijzondere begeleiding te kunnen wonen is een indicatie van het Centrum 

Indicatiestelling Zorg nodig. Dit dient een zorgzwaartepakket voor opname in een verpleeg-

huis met somatische grondslag te zijn (ZZPVV06 of hoger). 

Wanneer de afdeling bijzondere begeleiding geschikt lijkt zullen we een huisbezoek plannen.  

U krijgt dan de gelegenheid de afdeling te komen bekijken. Zijn alle partijen het eens?  

Dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Wij streven er naar die wachttijd optimaal te 

benutten zodat de opnameroute zo kort mogelijk is. 

De zorgbemiddelaars van TMZ helpen u graag bij het indienen van een aanvraag.  

Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde. 
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Aanmelden
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Kennis op peil houden
Zorgverleners blijven up-to-date door het volgen van scholingen en door de expertise van 

onze ketenpartners in te zetten. Familie en naasten worden eveneens nauw betrokken bij 

het bieden van optimale zorg en begeleiding. Bij afwezigheid van informele zorg kunnen wij 

ondersteuning aanvragen in de vorm van een curator, bewindvoerder en/of een mentor. 



 

TriviumMeulenbeltZorg 

Postbus 5019 

7600 GA Almelo

T : 0900 - 2 453 453  

E : info@triviummeulenbeltzorg.nl

I : www.triviummeulenbeltzorg.nl 

 : facebook.com/triviummeulenbelt 

 : youtube.com/triviummeulenbelt

 : twitter.com/tmzorg

Samen voor persoonlijke zorg     www.triviummeulenbeltzorg.nl


