
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 ’s nachts zelfstandig naar de wc. Of moet die voetwond 

dagelijks verzorgd worden. Of heeft u door een chronische ziekte verpleeg-

kundige 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.

Zorgmogelijkheden 

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

op u overkomen. Dan neemt u contact op met onze zorgbemiddelaar, spin in het 

web van zorg, wonen en welzijn. De zorgbemiddelaar bekijkt samen met u welke 

zorg het best past bij uw behoeften. De contactgegevens van zorgbemiddeling 

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. Huishoudelijke ondersteuning 

bieden wij niet, daarvoor verwijzen we u naar het WMO-loket van uw gemeente.  

Onze medewerkers en vrijwilligers zorgen er op betrokken en professionele wijze  

voor dat u langer thuis kunt blijven wonen. Dit doen zij samen met u en uw naasten.  

Alleen zo blijft ‘thuis’ werkelijk úw thuis en thuiszorg letterlijk ‘thuis’-zorg.

Wat kan TMZ bij u thuis betekenen?

Uw zorgbehoefte staat 
bij ons centraal, 24 uur 
per dag



Mijnheer Willemsen heeft een dwars laesie. 

Hij krijgt nachtzorg van TMZ.  

Hij vertelt: “Ik heb een plafondlift, maar 

heb nog wel wat hulp nodig om ’s avonds 

in bed te komen. Ik heb namelijk een 

hartinfarct gehad, waardoor ik nu nog 

minder kracht heb. Hoewel ik het liefst 

alles zelf zou doen, is het prettig dat ik 

waar nodig ondersteuning krijg.”  

Zijn vrouw vertelt: “Mijn man gaat graag 

naar voetbalwedstrijden van FC Twente. 

Dan houd ik contact met de nachtzorg  

om te overleggen hoe laat ze langskomen. 

Dit geeft me een gerust gevoel.”

“ 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 Thuis. De alarmcentrale erachter is in de vertrouwde 

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. Die verleent de nodige zorg 

en meldt dit terug aan de centrale. 

Geen 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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TMZ Thuiszorg werkt in kleine, zelfstandige teams. Zij organiseren uw zorg in samenspraak 

met u en uw familie. De teamleden weten elkaar gemakkelijk te vinden. Relevante  

informatie laten ze voor elkaar achter in een elektronisch cliëntendossier, dat u via uw 

eigen computer, tablet of smartphone zelf ook kunt inzien. Uiteraard zijn deze gegevens 

uitstekend beveiligd. Hoewel technologische hulpmiddelen steeds gewoner worden in  

de thuiszorg, zien wij ze uitdrukkelijk als ondersteunend: de menselijke maat en warme 

zorg staan voorop.

Kleine teams

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. Uw vaste team houdt steeds een 

vinger aan de pols. Want zorg werkt het best als u en wij er bewust mee 

omgaan.

Specialistische kennis

Het wijkteam heeft zo nodig contact met bijvoorbeeld uw huisarts of fysio-

therapeut. Uw wijkverpleegkundige of verzorgende kan bovendien altijd een 

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

geneeskundigen in dienst, wondzorgspecialisten en verpleegkundigen met 

extra ervaring met bijvoorbeeld dementie of diabetes. Zij delen hun kennis met 

de wijkteams. Ook kunt u zelf gebruikmaken van medewerkers op onze 

zorglocaties. Wie bijvoorbeeld eens met een geestelijk verzorger wil praten, 

kan dat bij de vaste zorgmedewerker aangeven. Zo geeft onze wijkzorg 

toegang tot alle kennis en kunde die TMZ in huis heeft. 

De menselijke maat en 
warme zorg staan bij  
TMZ voorop



Het psychogeriatrische wijkteam werkt 

zoveel mogelijk in koppels, zodat iedere 

cliënt zoveel mogelijk dezelfde gezichten 

ziet. Jolanda Weide: “Dit is extra belang

rijk 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 meer mensen langer thuis wonen, komen geheugen-

klachten 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 TMZ-locatie 

waar we psychogeriatrische verpleeghuiszorg bieden of bij ons 

‘cognitieve wijkteam’, gespecialiseerd in geheugenproblematiek 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 medicijnen in te nemen en dan de juiste 

dosering afgeeft. Verder kan de personenalarmering 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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Samenwerken is een sterk punt van TMZ. We bundelen de krachten van professionals en 

persoonlijk betrokkenen. We noemden al de huisarts en de fysiotherapeut. Maar we werken 

ook intensief samen met de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Samen met andere zorginstel-

lingen en het ZGT nemen we deel aan het regionale Team ‘Medisch Technisch Handelen’ 

(MTH-team). Zo bieden we onze cliënten hoogwaardige ziekenhuistechnologie en zorg 

thuis. U kunt denken aan speciale pompen voor optimale pijnbestrijding in de laatste levens-

fase. Het MTH-team komt niet in plaats van de vertrouwde gezichten van uw eigen team: 

het helpt bij het opstarten van bepaalde complexere zorg en trekt zich daarna weer terug. 

Samen zorgen, met specialist én 
mantelzorger

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 afstemming 

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

betekenen of regelen? De wijkzorg signaleert regelmatig dat een mantelzorger 

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

besteding uitkomst?

“ We stemmen de rolverdeling 
in goed overleg met elkaar af”

“ Geheugenproblemen vragen 
om een aparte aanpak”
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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. Voor cliënten organiseren 

wij daarom binnen onze wijksteunpunten allerlei activiteiten in een 

gezellige en rustige sfeer. In zo’n gastvrije, huiselijke omgeving behoren 

koken, bewegen en creatieve activiteiten tot de mogelijkheden.  

Vervoer, passende verzorging en maaltijden verzorgt TMZ. 

Wijksteunpunten

Met dit netwerk van steunpunten tillen wij de zorg thuis naar een hoger 

plan. Want cliënt en mantelzorger voelen zich allebei beter. En mantel-

zorgondersteuning zien wij als een essentiële schakel in onze zo kostbare 

samenwerking. Voor het adres van een wijksteunpunt bij u in de buurt 

verwijzen wij naar onze website www.triviummeulenbeltzorg.nl.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de thuiszorg of andere 

diensten van TMZ? U kunt contact opnemen met 

onze zorg bemiddelaars of langskomen bij een 

wijksteunpunt bij u in de buurt. Onze contactgege-

vens vindt u op de achterzijde van deze brochure.

TMZ heeft een wijksteunpunt in Medisch 

Centrum De Kolk in Almelo, waar ook 

wijkteam Almelo Zuid een kantoor heeft. 

Mevrouw Hilberink krijgt thuis onder

steuning bij het wassen en aankleden.  

Ze komt ook graag in wijksteunpunt  

De Kolk: “Ik ga graag mee als we gaan 

zwemmen. Het bubbelbad is mijn favoriet.  

Borduren lukt me helaas niet meer, de 

kracht in mijn vingers is afgenomen.  

Maar ik kan ook erg genieten van bloem

schikken, sjoelen of een spelletje.  

We hebben plezier met elkaar. Ook het 

eten is hier altijd erg lekker.”

“ We hebben plezier  
met elkaar”
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Dagbesteding: 
dubbel belangrijk 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?

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 mantelzorgondersteuning 

nemen we apart mee in de jaarlijkse enquêtes. 

Zo leren wij nóg beter in te spelen op uw  

behoeftes. En voor u doen we het tenslotte!
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TriviumMeulenbeltZorg 

Postbus 5019 

7600 GA Almelo

T : 085 - 77 38 777  

E : info@triviummeulenbeltzorg.nl

I : www.triviummeulenbeltzorg.nl 

 : youtube.com/triviummeulenbelt

 : twitter.com/tmzorg

Samen voor persoonlijke zorg     www.triviummeulenbeltzorg.nl


