DE VELE
GEZICHTEN VAN
TANGENBORGH

Komt tijd, komt zorg!

Als je ouder wordt, valt het niet altijd mee om zelfstandig je leven te leiden. Met de
juiste ondersteuning lukt dat vaak wel.
Zorggroep Tangenborgh helpt u om uit te zoeken wat u nodig heeft en kan u
ondersteuning of zorg bieden. Wij leveren alle vormen van verpleging en verzorging
bij u thuis. Als u niet langer zelfstandig thuis kunt wonen, kunt u terecht in onze
aanleunwoningen en woonzorglocaties. Tangenborgh is gespecialiseerd in
dementiezorg. Als dementie bij u of uw partner aan de orde lijkt te zijn, kunnen
wij veel voor u betekenen, ook als u thuis woont.
Tangenborgh in het kort:
• 30 woonzorglocaties, kantoren Wijkzorg en informatiepunten in Zuidoost-Drenthe
• 1700 bewoners en klanten
• 1500 medewerkers
• 800 vrijwilligers
• specialisten ouderengeneeskunde en psychologen (ook voor klanten thuis)
• 450 aanleunwoningen
• opleidings- en stageplaatsen
• Expertisecentrum Dementiezorg
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ONZE
VISIE
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Onze visie

Onze visie

Voor Tangenborgh zijn wonen, welzijn en zorg
onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen
ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw
leven voort kunt zetten zoals u dat gewend bent,
ondanks het feit dat u afhankelijk bent van
anderen en misschien moet verhuizen naar een
woonzorglocatie of verpleegunit. We maken
kennis met u voordat de zorg start. We kennen
uw verhaal, u bent geen vreemde voor ons.
U krijgt zorg en aandacht van professionele, betrokken
medewerkers. Waar het kan, houdt u zelf de regie.
Als u zelfstandig woont, voegen we ons zoveel
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Onze visie
					

mogelijk naar uw thuissituatie en dagindeling.
Alles wat we doen, stemmen we af met u en uw
naasten, bijvoorbeeld wanneer professionele
ondersteuning van Tangenborgh nodig is en
wanneer niet.
Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat de
fysieke omgeving van invloed is op het welbevinden van mensen. In onze woonzorglocaties is de
hele inrichting en indeling van het gebouw tot in
detail gericht op het creëren van een vertrouwde
en herkenbare woonomgeving. Voor bewoners
met geheugenproblemen biedt het herkenning en
houvast. Voor anderen is het gewoon een prettige
woonomgeving. Ook bij u thuis kunnen we
adviseren over aanpassingen die het wonen
aangenamer maken.
Bij Tangenborgh kijken we niet alleen naar uw
fysieke of mentale klachten, maar zien we u als
een compleet mens. Vanuit die gedachte is het
niet meer dan logisch dat we al ruim 30 jaar
werken met multidisciplinaire teams, bestaande
uit verzorgenden, verpleegkundigen, arts,
psycholoog, relatiebeheerder, fysiotherapeut
en geestelijk verzorger.
Waar u ook woont, welke zorg u ook nodig
heeft, wij hebben de expertise en ervaring
om u van dienst te zijn.
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Woonzorglocaties
				

WOONZORGLOCATIES VOOR
IEDEREEN
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Woonzorglocaties

Als u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, bent u van
harte welkom in één van onze woonzorglocaties. Hier
woont u comfortabel in uw eigen appartement. De zorg
en ondersteuning die u nodig heeft om veilig en prettig te
kunnen wonen, is binnen handbereik.
Tangenborgh biedt in verschillende vormen verzorging en
verpleging, van hulp bij de dagelijkse handelingen tot
intensieve verpleeghuiszorg.
Woonzorglocaties
U woont zelfstandig in één van onze woonzorglocaties,
eventueel met behulp van onze zorg en/of ondersteuning.
Wij helpen u bijvoorbeeld met douchen en aankleden, maar
u heeft uw eigen huisarts en regelt alles zelf. U doet een
beroep op onze ondersteuning, zodat u uw leven voort kunt
zetten zoals u dat wilt, alleen in een veiligere omgeving dan
thuis.
Verpleeghuiszorg
Deze vorm van zorg is aan de orde als u door (ver)gevor
derde dementie of ernstige lichamelijke problemen bijna
24 uur per dag specifieke zorg en aandacht nodig heeft.
Onze specialisten ouderengeneeskunde nemen de rol van
uw huisarts over. Zij zijn gespecialiseerd in dementie en
ouderdomsziekten. Ook onze geestelijk verzorger, psycho
logen, fysiotherapeuten en activiteitenbegeleiders kunnen
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Tijdelijke zorg
U kunt ook tijdelijk een beroep doen op zorg in een
woonzorglocatie, bijvoorbeeld als u herstelt na een
ongeval of operatie of als uw mantelzorger tijdelijk
niet voor u kan zorgen.

Woonzorglocaties
				

waardevol voor u zijn.
In de verpleeghuizen is veel aandacht voor uw wensen
en hoe u uw leven wilt inrichten. De inzet van onze
professionele zorg is erop gericht dat u zich fijn voelt,
ondanks uw beperkingen.
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Woonzorglocaties
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Voorzieningen
In de woonzorglocaties biedt Tangenborgh verschillende voorzieningen die het leven prettiger en comfortabeler maken, zoals een winkel, kapsalon, restaurant,
café en bibliotheek. Dit aanbod varieert per locatie.
Uiteraard zorgen deze voorzieningen ook voor extra
‘leven’ en gezelligheid in de locaties. Voor wie van tijd
tot tijd samen met andere mensen iets wil doen,
organiseert Tangenborgh activiteiten. Deze variëren
van een wekelijkse bingo- of creatieve middag tot een
jaarlijks uitje naar de dierentuin. Er is in het ruime
aanbod altijd wel iets wat aansluit bij wat u leuk vindt.
Vrijwilligerswerk
Bij Tangenborgh werken ongeveer 800 vrijwilligers in
de woonzorglocaties. Vrijwilligers brengen kleur in het
leven van onze bewoners en cliënten. Dat kan op heel
veel verschillende manieren. Van voorlezen of foto’s
kijken aan bed, tot wandelen, tafeldekken in de
huiskamer, helpen bij een creatieve middag of gastheer
of -vrouw zijn bij een concert. Het uitgangspunt voor
vrijwilligerswerk zijn altijd de wensen en mogelijk
heden van degene die ons wil komen helpen. Wat
vindt u leuk, waar bent u goed in, wat heeft u zelf in
gedachten? Kom gerust eens langs op één van onze
woonzorglocaties voor een vrijblijvend gesprek.

Wijkzorg
			

THUIS IN
WIJKZORG

11

Wijkzorg

Onze wijkzorgteams helpen u om zo lang mogelijk thuis, in
uw eigen vertrouwde omgeving, te blijven wonen. Een wijkzorgteam bestaat uit een kleine groep vaste, ervaren wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Heeft u te maken met (ernstige)
geheugenproblematiek, dan bieden de ervaren
medewerkers van ons dementiezorgteam extra begeleiding en
ondersteuning. Als u of uw partner te maken krijgt met dementie, betekent dat dus niet automatisch dat u niet thuis kunt
blijven wonen. Wij zoeken met u naar oplossingen waardoor
dat wellicht toch langer mogelijk is.
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Wijkzorg Tangenborgh biedt:
• persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden
• regelen van personenalarmering, zodat er direct hulp
komt als het nodig is en u zich veilig voelt
• medische verzorging, zoals wondverzorging of injecteren
• hulp bij geheugenproblemen en dementie
• individuele begeleiding om u te helpen bij het plannen
van dagelijkse bezigheden en (bijvoorbeeld) het regelen
van een zinvolle dagbesteding
• het huren van hulpmiddelen zoals krukken,
bedverhogers en douchestoelen
• hulp en advies van de specialist
ouderengeneeskunde of onze GZ-psycholoog

			

Wijkzorg

Ons uitgangspunt: u heeft de regie over uw leven. Dat
betekent dat u zoveel mogelijk doet wat u zelf nog kunt doen.
In nauw overleg met u (en eventueel met uw naasten),
bepalen we samen welke zorg u nodig heeft en hoe wij
daarin kunnen ondersteunen.
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Wijkzorg

Zorgindicatie
Voor elke vorm van wijkzorg is het nodig dat eerst wordt
beoordeeld of u in aanmerking komt voor zorg en dat vervolgens een passende indicatie wordt gesteld. Onze wijkverpleegkundigen kunnen deze indicatie stellen. Op basis van de
indicatie en in overleg met u en/of uw naasten kunnen we de
zorg vervolgens starten.

			

Wilt u hier meer over weten?
Neemt u dan contact op met de medewerkers van onze
Klantenservice. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer
(0591) 68 74 10 of e-mail wijkzorg@tangenborgh.nl
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		Dementiezorg

SPECIALIST
OP HET GEBIED VAN
DEMENTIEZORG
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Dementiezorg

In de dementiezorg staat Tangenborgh al tientallen jaren als
specialist bekend. Onze medewerkers zijn opgeleid in het omgaan
met ouderen die te maken hebben met verwardheid, onrust en
gedragsproblemen. In de bij Tangenborgh horende woonzorglocatie
De Bleerinck werd bijna 40 jaar geleden een zorgvisie ontwikkeld die
decennia later door veel verpleeginstellingen is overgenomen. Bij
Tangenborgh wordt deze visie nog iedere dag verder ontwikkeld.
Dementiezorgteam
Juist als u last heeft van (ernstige) geheugenproblematiek, wilt u graag
zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het
dementiezorgteam van Tangenborgh helpt u hierbij. Naast de dagelijkse
verzorging en verpleging besteden onze ervaren en gespecialiseerde
medewerkers extra tijd en aandacht aan begeleiding en ondersteuning.
Samen met u maken we bijvoorbeeld een dagindeling en plannen we
de dagelijkse bezigheden, zodat uw dag meer structuur krijgt.
Vertrouwd en deskundig
Het dementiezorgteam is een klein team van vaste, ervaren medewerkers.
U krijgt zoveel mogelijk dezelfde gezichten te zien, zodat we een vertrouwensband met elkaar op kunnen bouwen. Dat is voor mensen met dementie en andere geheugenproblemen vaak heel belangrijk. Het team wordt
ondersteund door een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde.
U bent dus altijd in deskundige handen. En als daar behoefte aan is,
helpen we ook uw partner of naasten om met de veranderde situatie om
te gaan.
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Dementiehuis van de Toekomst
In het Dementiehuis van de Toekomst (naast woonzorglocatie
De Bleerinck) laten we zien wat de mogelijkheden zijn om mensen
met dementie zo lang mogelijk veilig en plezierig thuis te laten wonen.
De woning bevat technologische toepassingen, maar ook bouwkundige aanpassingen en praktische oplossingen. Het Dementiehuis van
de Toekomst is interessant voor professionals, mantelzorgers, familie
en partners.
Casemanagers Dementie
Met de inzet van casemanagers kan Tangenborgh nog meer en beter
dementiezorg op maat leveren. Een casemanager Dementie begeleidt
thuiswonende mensen met dementie en hun naasten tijdens het hele
ziekteproces. Uitgangspunt zijn de behoeften van de dementerende en
van de mantelzorger. Zij kunnen met al hun vragen bij de casemanagers terecht. Hij/zij geeft informatie en advies, kent de mogelijkheden
van zorg en ondersteuning in de regio en werkt nauw samen met de
huisarts.

		Dementiezorg

Expertisecentrum Dementie
Tangenborgh is specialist op het gebied van dementiezorg. Daarom
startten we in 2016 met het Expertisecentrum Dementie. Hier kunnen
klanten en hun naasten, verwijzers en andere belanghebbenden
terecht voor advies en samenwerking. In het Expertisecentrum dragen
we ook bij aan wetenschappelijk onderzoek en deskundigheids
bevordering. Immers, om de zorg te verbeteren, moeten we kennis
ontwikkelen en delen.
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		Dementiezorg

Dagbehandeling
Als je geheugen je in de steek laat, verlies je soms ook de grip op
jezelf en je omgeving. Dan is het fijn als u terecht kunt op een
professionele dagbehandeling van Tangenborgh. Ook mensen met
chronische p sychiatrische problemen of een verstandelijke handicap
(vaak in combinatie met geheugenstoornissen), zijn van harte welkom.
Tussen de bedrijven door maken we afspraken voor onderzoek door
de arts of psycholoog en is er gelegenheid voor het volgen van een
voorgeschreven behandeling.
Bij de dagbehandeling helpen we onze bezoekers om de dag weer
structuur te geven. De dagelijkse dingen doen we samen, zoals koffie
en thee drinken, koken, eten en boodschappen doen. Waar het kan,
begeleiden onze zorgverleners bezoekers bij activiteiten die passen
bij hun normale leefsituatie.
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Alzheimercafé
Tangenborgh biedt in samenwerking met andere partijen
Alzheimercafés aan in heel Zuidoost-Drenthe. Het Alzheimercafé is
een informele bijeenkomst en trefpunt voor mensen met geheugen
problemen, hun partners en familieleden. Ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom.
Er is iedere bijeenkomst een ander thema waarvoor sprekers worden
uitgenodigd. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën,
informatie en ervaringen uit te wissen. De toegang is gratis, net als
de koffie en thee. Waar en wanneer de Alzheimercafés plaatsvinden,
leest u op onze website: www.tangenborgh.nl

Service

ONZE SERVICE
GAAT VER

19

Onze service

Kortdurende opname
Kortdurende opname
(met zorgindicatie of vanuit de
zorgverzekeringswet)
U kunt bij Tangenborgh terecht voor
tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld om te
herstellen van een ziekenhuisopname.
Tijdelijk huren met zorg
(zonder zorgindicatie)
Ook kunt u op eigen kosten tijdelijk
een appartement of kamer huren.
Dat kan een oplossing zijn als uw
familie of naasten even niet voor u
kunnen zorgen omdat ze bijvoorbeeld
met vakantie zijn. Hiervoor is geen
zorgindicatie nodig.
Huren bij Tangenborgh:
aan- en inleunwoningen
We verhuren appartementen in onze
woonzorglocaties (inleunwoningen),
maar ook naast of vlakbij de woonzorglocaties (aanleunwoningen). In
beide gevallen kunt u gebruik maken
van alle voorzieningen van de woonzorglocatie, zoals maaltijdservice,
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alarmering, winkel, kapsalon en
bibliotheek. En als u dat leuk vindt,
bent u van harte welkom bij de
activiteiten die we organiseren.
U kunt uw eigen appartement huren,
bijvoorbeeld als u of uw partner
ondersteuning nodig heeft of omdat
u simpelweg in een veilige omgeving
wilt wonen met allerlei voorzieningen
in de buurt. U woont zelfstandig, maar
heeft u zorg nodig dan is dit binnen
handbereik. Voor het huren van een
appartement of woning van Tangenborgh, heeft u geen zorgindicatie nodig.
Kom gerust eens kijken!
De meeste van onze appartementen
hebben een gescheiden woon- en
slaapkamer, keuken, badkamer met
toilet en een berging. Nieuwsgierig?
U bent van harte welkom om een
appartement bij één van onze woonzorglocaties met eigen ogen te bekijken.

Restaurants en maaltijden
Tangenborgh zorgt ook voor de
inwendige mens! Als u niet wilt of
kunt koken en u vindt het gezellig
om met anderen te eten, kunt u
iedere dag in één van onze restaurants terecht voor een lekkere en
gezonde warme maaltijd (ook op
zaterdag en zondag). U heeft hierbij
altijd de keuze uit verschillende
gerechten.
We nodigen u van harte uit om eens
te komen eten in één van onze
restaurants of een maaltijd van onze
samenwerkingspartner Maaltijd
service Oosterlengte uit te proberen.
Onze Klantenservice kan u hier meer
over vertellen.

Service

Alarmering
Alarmering is een simpele oplossing
om je thuis veiliger te voelen. Met
één druk op de knop schakelt u hulp
in als u bijvoorbeeld bent gevallen
of zich niet goed voelt. U krijgt direct
contact met één van onze mede
werkers en als het nodig is, komen ze
naar u toe. Iedereen die in Zuidoost-Drenthe woont, kan alarmering
van Tangenborgh afnemen. Onze
Klantenservice kan de personen
alarmering voor u regelen. U heeft
hiervoor geen indicatie of verwijzing
nodig. Op onze website www.
tangenborgh.nl vindt u meer
informatie over de tarieven voor
personenalarmering.
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Service

Dagverzorging
Als u nog zelfstandig thuis woont,
maar overdag behoefte heeft aan
hulp en gezelschap bij de dagelijkse
bezigheden, dan is dagverzorging
iets voor u. Onder begeleiding van
onze medewerkers ontmoet u op
een gezellige, vaste locatie andere
mensen en onderneemt u samen
activiteiten. Dat kan van alles zijn,
van handwerken en muziek luisteren
tot wandelen en koken. ’s Avonds
gaat u terug naar uw eigen huis.
Onze dagverzorgingscentra zijn
overdag open, maar soms ook
’s avonds en in het weekend.
U hebt hiervoor een indicatie nodig.
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Mantelzorgondersteuning
Nu mensen steeds langer thuis
wonen, is het extra belangrijk om
de mantelzorgers zoveel mogelijk
te ondersteunen. Dat doen we op
verschillende manieren, waarbij
we nauw samenwerken met andere
zorg- en welzijnsinstanties.
We nemen de zorg tijdelijk over
Om te voorkomen dat mantelzorgers
overbelast raken, kunnen we de zorg
voor de naaste tijdelijk overnemen.
Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als
de mantelzorger zelf ziek is. Dan
spreken we van een kortdurende

opname. Hiervoor is een zorg
indicatie nodig. Zie ook de informatie
onder Kortdurende opname aan het
begin van dit hoofdstuk.
Thuistechnologie
Thuistechnologie kan de zorg voor
de naaste op allerlei manieren
verlichten. Tangenborgh houdt de
ontwikkelingen op dit gebied
nauwlettend in de gaten. Een mooi
voorbeeld is de Medido, die mensen
helpt om op tijd de juiste medicatie
in te nemen. En als een pilletje wordt
overgeslagen, krijgt de Wijkzorg
medewerker een signaal. Deze en
andere vormen van technologie
vergroten de bewegingsvrijheid van
de mantelzorger en maken het leven
voor iedereen een stukje makkelijker.
Alzheimercafé
Ook de maandelijkse bijeenkomsten
van het Alzheimercafé zijn voor
mantelzorgers een steun in de rug.
Ze krijgen er informatie, kunnen er
terecht met hun vragen en ontmoeten mensen die in vergelijkbare
situaties zitten. Zie hiervoor ook de
informatie over het Alzheimercafé
onder Dementiezorg.

Algemene informatie

HANDIG
OM TE WETEN
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Algemene informatie
Waar zitten wij?

Borger-Odoorn

• De Wanne
• Borgerhof

Emmen • De Deele

• De Etgaarde
Coevorden

• St. Franciscus
• De Voorde
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Bleerinck
• De
• Heidehiem
Olmen
• De
• Meerstede
Schans
• De
De
• Vennen • Dillehof
• De Weegbree
• Oldersheem• Hof van Erica
• De Anloop

Woonzorglocaties van Tangenborgh
(ook voor aan- en inleunwoningen, wijkzorg en dagverzorging)

Wilt u meer informatie over de woonzorglocaties, aan- en inleunwoningen,
wijkzorg en/of dagverzorging van Tangenborgh? Bel of mail naar:

T (0591) 68 16 16
E info@tangenborgh.nl
KLAZIENAVEEN
Dillehof
Fluitekruid 5
7891 DA Klazienaveen

COEVORDEN
St. Franciscus
Burg. Feithsingel 52
7742 BR Coevorden

De Weegbree
Venkel 6
7891 DZ Klazienaveen

MULTIFUNCTIONELE
CENTRA
EMMEN
Meerstede
Nijkampenweg 75
7815 GB Emmen

De Voorde
De Voorde 2
7742 VC Coevorden

NIEUW-AMSTERDAM
Oldersheem
Karel Palmstraat 125
7833 GV Nieuw-Amsterdam

EMMER-COMPASCUUM
De Deele
Spoel 151
7881 BN
Emmer-Compascuum

EMMEN
De Bleerinck
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen

NIEUW-BUINEN
De Wanne
De Wanne 1
9521 DA Nieuw-Buinen

ERICA
Hof van Erica
De Bente
7887 CG Erica

Heidehiem/De Olmen
Vossepad 98
7822 BD Emmen

OOSTERHESSELEN
De Etgaarde
De Etgaarde 1
7861 BT Oosterhesselen

De Schans/De Vennen
Laan vh Kwekebos 118
7823 LJ Emmen

SCHOONEBEEK
De Anloop
De Pallert 15
7761 BV Schoonebeek

www.tangenborgh.nl

Algemene informatie

BORGER
Borgerhof
IJzertijdstraat 2
9531 RA Borger
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Expertisecentrum
Dementie en Geheugenpoli

Algemene informatie

Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen
T (0591) 68 17 00
E dementiehuis@tangenborgh.nl
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Om in één van onze woonzorglocaties
te kunnen wonen, heeft u een indicatie
van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) nodig. Wij kunnen deze aanvraag voor u regelen. Wilt u het liever
zelf doen, dan kunt u bellen met het CIZ,
T (088) 789 10 00 of kijken op
www.ciz.nl
Eigen bijdrage
Voor sommige zorgvoorzieningen vanuit
de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
betaalt u een eigen bijdrage. Dit wordt
geregeld via het CAK, het Centraal
Administratie Kantoor. Heeft u vragen
over de eigen bijdrage?
Kijk op www.hetcak.nl of bel naar
(0800) 0087.

Als u liever persoonlijk contact heeft
met één van onze medewerkers, komt u
dan gerust langs bij één van de woonzorglocaties van Tangenborgh.

Algemene informatie

Meer informatie?
Wilt u meer weten over één van de
onderwerpen in deze folder?
Neemt u dan contact op met onze
Klantenservice, T (0591) 68 16 16,
E info@tangenborgh.nl
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KOMT TIJD,
KOMT ZORG
TANGENBORGH.NL
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