
Alle zorg in huis
Wijkzorg bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Thuiszorg

Samen voor persoonlijke zorg     

•  Vertrouwde zorg dichtbij - ook ’s nachts

• Veilig thuis blijven wonen

• Van eenvoudige tot complexe zorg

• Samen zorgen met specialist en mantelzorger
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Dichtbij en 24 uur per dag 

Misschien heeft u een vorm van zorg thuis nodig. Zo kan het zijn dat u zich 

door een val niet meer veilig voelt in uw eigen huis. Of kunt u niet meer 

alleen douchen of zelfstandig naar de wc. Of heeft u door een chronische 

ziekte verpleegkundige ondersteuning nodig. Voor al deze situaties heeft 

TMZ een oplossing, dichtbij en 24 uur per dag. Uw zorgbehoefte staat bij ons 

centraal, de juiste zorg daarop laten aansluiten is ons vak.

De wijkverpleegkundige

Maar waar begint u? Aanvankelijk kunnen al die zorgmogelijkheden als een 

puzzel op u overkomen. Dan neemt u contact op met onze wijkverpleegkun

dige, spin in het web van zorg, wonen en welzijn. De wijkverpleegkundige 

bekijkt samen met u welke zorg het best past bij uw behoeften. De contact

gegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. Als u thuis zorg nodig 

heeft dan kan de wijkverpleegkundige van TMZ u voorzien van een passende 

indicatie.

Thuiszorg is een ruim begrip, zeker bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ). Wij bieden veel 

mogelijkheden: van wijkverpleging tot personenalarmering, van dagbesteding tot zeer 

specialistische zorg in samenwerking met het ziekenhuis. Samenwerken speelt bij TMZ 

een centrale rol. We bundelen de krachten van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en 

zorg professionals, zodat u langer veilig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. 

Wat kan TMZ bij u thuis betekenen?

Uw zorgbehoefte staat 
bij ons centraal, 24 uur 
per dag



Mevrouw Nijkamp-Tijhof krijgt elke dag 

thuiszorg van TMZ. Ze vertelt: “Ik krijg 

hulp omdat ik enige tijd geleden gevallen 

ben en hartproblemen heb, wat zorgt voor 

benauwdheid. De zorg is uitstekend en de 

persoonlijke benadering is erg fijn. Ik ken 

de medewerkers al vele jaren en kan 

uitstekend met ze overweg. Als ze wat 

extra tijd hebben dan halen we oude 

herinneringen op en maken we een grapje. 

We hebben plezier met elkaar.”

“ Het geeft me een  
gerust gevoel”
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“Mijn moeder is gevallen en kwam lelijk terecht. Pas de volgende 

dag kon ze iemand waarschuwen.” Vaak verandert zo’n val het 

veiligheidsgevoel van een alleenwonende oudere of de familie. 

Toch wil iemand graag zelfstandig blijven wonen. Dan is een 

‘alarmknop’ snel aangeschaft. TMZ biedt u met haar personen

alarmering 24 uur per dag een gerust gevoel. Wij werken met 

Tunstall als leverancier. De alarmcentrale erachter is in de ver

trouwde handen van verpleegkundigen. 

Een veilig gevoel: 
personenalarmering

Draagbare zender

U kunt kiezen voor een draagbaar zendertje om de hals of om de pols. Zodra u 

op de knop drukt, komt er een spraakverbinding tot stand met de centrale. 

Daar ziet de verpleegkundig geschoolde centralist direct om wie het gaat. 

Men schat zo goed mogelijk in wat er aan de hand is en stuurt waar nodig 

direct een wijkzorgmedewerker van TMZ op weg. 

Geen zichtbare woningaanpassingen

De personenalarmering werkt op basis van een vast bedrag per maand en 

vergt geen ingewikkelde aanpassingen aan uw woning. Omdat TMZ uw 

veiligheid voorop stelt, werken wij niet met aan de buitenzijde van uw woning 

zichtbare toegangskastjes. Een wijkteam komt door middel van een onzicht

bare  extra beveiligde  applicatie een huis binnen.
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Binnen de wijkverpleging vinden wij ‘persoonlijke zorg’ belangrijk. Wij doen dit door samen 

met de cliënt en zijn/haar naasten te kijken welke mogelijkheden er zijn om zo lang mogelijk 

op een zo prettig en veilig mogelijke manier thuis te blijven wonen. Zelfstandigheid en eigen 

regie van de cliënt willen we hierbij stimuleren en respecteren. Waar zelfredzaamheid 

overgaat in samenredzaamheid zoeken wij verbinding met mantelzorgers, vrijwilligers en 

professionals in de wijk. 

Teams voor persoonlijke zorg

Zorgplan op maat

De basis van de zorgverlening leggen we met u en uw mantelzorgers vast in 

een zorgplan. Hierin geven we aan hoe de zorg eruit ziet, wat we ermee 

willen bereiken en op welke termijn. Regelmatig kijken onze medewerkers 

met u of de afspraken moeten worden bijgesteld. Via ‘Mijn zorgdossier’ heeft 

u (en eventueel uw naasten) altijd toegang tot uw eigen zorgdossier.

Oog voor mantelzorgers

Bij TMZ gaat ‘samen zorgen’ verder dan de zorgprofessionals. Uw familie en 

vrienden zijn minstens zo belangrijk. Onze zorgmedewerkers en vrijwilligers 

hebben altijd oog voor uw omgeving, uw mantelzorgers. Een goede afstem

ming van de verwachtingen over en weer is van belang. Kan TMZ iets extra’s 

betekenen of regelen? De wijkzorg signaleert regelmatig dat een mantel  

zorger het niet meer aan kan. Misschien biedt een aantal uren in de week dag  

besteding uitkomst? Samen kijken we wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Specialistische kennis

Het wijkteam heeft zo nodig contact met bijvoorbeeld uw huisarts of 

fysiotherapeut. Uw wijkverpleegkundige of verzorgende kan bovendien altijd 

een beroep doen op de specialistische kennis binnen TMZ zélf: wij hebben 

ouderengeneeskundigen in dienst, wondzorgspecialisten en verpleegkundigen 

met extra ervaring met bijvoorbeeld dementie, diabetes, MS of Parkinson.  

Zij delen hun kennis met de wijkteams.

De menselijke maat en 
warme zorg staan bij  
TMZ voorop



TMZ heeft onder andere een wijksteun-

punt in Medisch Centrum De Kolk in 

Almelo, waar ook wijkteam Almelo Zuid 

een kantoor heeft. Mevrouw Hilberink 

krijgt thuis ondersteuning bij het wassen 

en aankleden. Ze komt ook graag in 

wijksteunpunt De Kolk: “Ik doe graag mee 

aan activiteiten. Borduren lukt me helaas 

niet meer, de kracht in mijn vingers is 

afgenomen. Maar ik kan ook erg genieten 

van bloemschikken, sjoelen of een 

spelletje. We hebben plezier met elkaar. 

Ook het eten is hier altijd erg lekker.”

“ We hebben plezier  
met elkaar”

Het psychogeriatrische wijkteam werkt 

zoveel mogelijk in koppels, zodat iedere 

cliënt zoveel mogelijk dezelfde gezichten 

ziet. Jolanda Weide: “Dit is extra belangrijk 

voor mensen met geheugenproblemen.  

Het helpt je bovendien iemand te begrijpen. 

Je leert zijn of haar achtergrond en interesses 

kennen. Als ik bij een cliënt kom die mij niet 

meteen herkent, begin ik bijvoorbeeld over 

zijn of haar voormalige beroep. Zo laat ik 

zien dat ik een bekende ben.”

“ Ik laat zien dat ik een 
bekende ben”

Veel van onze cliënten hebben geheugenproblemen. Dementie is een 

veelvoorkomende aandoening, ook bij thuiswonende ouderen. 

Naarmate mensen langer thuis wonen en ouder worden, komen 

geheugenproblemen meer voor en kunnen ze ernstiger worden. 

Onze wijkteams zijn daar goed op ingesteld en beschikken over 

specifieke kennis en ervaring. Met vragen kan men ook altijd terecht 

bij een TMZlocatie waar we psychogeriatrische verpleeghuiszorg 

bieden of bij ons wijkteam dat gespecialiseerd is in geheugenproble

matiek en gedragsproblemen.

Kennis van geheugen-
problemen

Ondersteuning met techniek

Soms kan ook de techniek cliënten een 

handje helpen: zo is er een apparaat dat 

mensen er op tijd aan herinnert medicij

nen in te nemen en dan de juiste 

dosering afgeeft. Verder kan de perso

nenalarmering uitgebreid worden met 

opties die brand of nachtelijk dwalen 

signaleren. Juist mensen met de diagnose 

dementie kunnen daar baat bij hebben.
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“ Geheugenproblemen vragen 
om een aparte aanpak”

Mensen zijn graag thuis, maar regelmatig een prettige bezigheid 

buiten de deur is voor veel van onze cliënten ook belangrijk.  

Zij voelen zich daardoor geestelijk en lichamelijk fitter.  

Bovendien is het voor een mantelzorger noodzakelijk af en toe tijd 

voor zichzelf te hebben. Samen met u kijken wij welke activiteiten 

passend zijn. Het kan gaan om activiteiten waarvoor u een zorgin

dicatie nodig heeft, maar ook om activiteiten die tegen een (klei

ne) vergoeding worden aangeboden. Hierbij kan het bijvoorbeeld 

gaan om koken, bewegen en creatieve activiteiten. Vervoer, 

passende verzorging en maaltijden verzorgt TMZ.

Wijksteunpunten

Met ons netwerk van wijksteunpunten tillen wij de zorg thuis naar een hoger 

plan. Want cliënt en mantelzorger voelen zich allebei beter. En mantelzorgon

dersteuning zien wij als een essentiële schakel in onze zo kostbare samen

werking. Voor het adres van een wijksteunpunt bij u in de buurt verwijzen wij 

naar onze website www.triviummeulenbeltzorg.nl.

Volgens onze cliënten…

…doen we ons werk bovengemiddeld. In het tevredenheidsonderzoek dat wij  

in 2015 lieten uitvoeren, kwam TMZ op alle punten boven het landelijk 

gemiddelde uit. We vroegen cliënten naar bejegening, lichamelijke verzorging, 

kwaliteit personeel, inspraak en informatie. Ook het thema mantelzorgonder

steuning nemen we apart mee in de jaarlijkse enquêtes. Zo leren wij nóg beter 

in te spelen op uw behoeftes. Op ZorgkaartNederland – de grootste ervarings

site voor de Nederlandse gezondheidszorg – krijgt de wijkverpleging van TMZ 

gemiddeld een 8,7 (gegevens april 2017). En voor u doen we het tenslotte!

Zinvolle invulling  
van uw dag
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Contact opnemen

Wilt u meer weten over de thuiszorg  

of andere diensten van TMZ?  

U kunt contact opnemen met onze 

zorgbemiddelaars of de wijkverpleeg

kundige of langskomen bij een 

wijksteunpunt bij u in de buurt.  

Onze contactgegevens vindt u op de 

achterzijde van deze brochure.
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TMZ biedt met ruim 1900 medewerkers en 1300 vrijwilligers goede 

en persoonlijke zorg aan ouderen en chronisch zieken. De relatie 

tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. 

Samen maken wij de zorg persoonlijk. Wij zijn actief in de gemeenten 

Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.

Meer weten over thuiszorg 
van TMZ?
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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


