
BOEIJEND HUYS 
OUDERENZORG

Wat Zorg tHuys en Kleine Huys 
bijzonder maakt
Waarom u kiest voor zorg aan huis of 

dagbegeleiding van Boeijend Huys? Wij 
zetten onze voordelen graag voor u op een 
rij:
- U krijgt vaste medewerkers toegewezen, 

zodat u niet hoeft te wennen aan tientallen 
medewerkers.
- Wij nemen echt de tijd voor u en hebben 

dus nooit haast.
- U krijgt een vast aanspreekpersoon met 

een kort lijntje.
- Wij zijn gespecialiseerd in mensen met 

geheugenproblemen en (beginnende) 
dementie.
- U maakt op een laagdrempelige manier 

kennis met mensen uit uw (woon)omgeving.

 www.boeijendhuys.nl of stuur een e-mail naar info@boeijendhuys.nl. 
Bellen mag natuurlijk ook op telefoonnummer 085-4014130.

 
Naast het wonen 

aan de Bosscheweg in Berkel Enschot, biedt 
Boeijend Huys ook thuiszorg en dagbegeleiding voor mensen met 

geheugenproblemen.  In deze folder vertellen wij daar alles over.
De thuiszorg en dagbegeleiding is aangepast op úw wensen. Een klein team 
van betrokken medewerkers komt langs voor de dagelijkse bezigheden. U kunt 
daarbij denken aan verzorging en begeleiding bij u thuis. Handig als u ouder 
wordt, maar zich wel goed genoeg voelt om zelfstandig te wonen.

Boeijend Huys (Hoofdlocatie)
Berkel-Enschot

Uw vraag staat centraal en niet ons aanbod.

Algemeen 
Om in aanmerking te komen voor Zorg Thuys en 

Kleine Huys dient u in het bezit te zijn van een 
geldige WLZ-indicatie (CIZ) van minimaal een ZZP 
VV 04. Al onze zorg en dagbesteding wordt geleverd 
door middel van het persoonsgebonden budget 
(PGB). Mocht u nog geen PGB hebben, maar al wel 
een indicatie, dan kunnen wij u helpen om een PGB 
aan te vragen. 

Meer informatie
Wenst u meer informatie over onze werkwijze, de 

tarieven, een CIZ indicatie of heeft u een andere 
vraag? Kijk voor meer informatie op

thuiszorg:

Zorg tHuys
dagbegeleiding:

Kleine Huys

informatiefolder 



Zorg aan huis
Wilt u graag begeleiding of zorg aan huis? Onderstaande diensten kan Boeijend 

tHuys voor u uit handen nemen:

Verzorging 
 hulp of overname bij ADL verzorging (wassen, douchen, aankleden,
 steunkousen aan- en uittrekken).
Verpleging

 verstrekken van medicatie, contact leggen met de (huis)arts.
Huishoudelijke hulp

 het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden zoals het verzorgen
 van de was, stofzuigen, bedden verschonen en dweilen.
Individuele begeleiding

 wandelen in de natuur of samen boodschappen doen.
Eten

 verzorgen van de dagelijkse maaltijden. 

Andere wensen?
 met Boeijend Huys is alles bespreekbaar en zullen wij samen met u kijken
 naar het verwezenlijken van uw hulpvraag.

Dagbegeleiding Kleine Huys
In combinatie met Zorg tHuys, kunt u ook deelnemen aan dagbegeleiding in 

Boeijend Huys. Grenzend aan het woonhuis is er namelijk het Kleine Huys. 

Deze accommodatie is perfect geschikt voor een stukje ontspanning en 
vermaak. In een kleine groep van maximaal 5 deelnemers treffen we elkaar in 
een gezellige en huiselijke ambiance. 

Als uw zelfredzaamheid afneemt, is het goed om met andere mensen actief 
te zijn. Voor dagbegeleiding kunt u 7 dagen per week bij ons terecht. Daarbij 
kunnen wij u halen en brangen. 

Naast een zinvolle dagbesteding en het tegengaan van vereenzaming, is deze 
dagbegeleiding vaak ook een ontlasting voor de partner of mantelzorger. De 
activiteiten in het Kleine Huys wordt in samenspraak met u geboden, passend 
bij uw leefstijl, hobby’s en interesses. 
Wij bieden ook de mogelijkheid dat u met ons de warme maaltijd nuttigt.

U kunt vanzelfsprekend ook naar Kleine Huys komen zonder Zorg tHuys.

Zorg inkopen of zelf betalen
Nadat u een zorgindicatie heeft verkregen via het CIZ of de WMO, koopt u 

zorg begeleiding in via het persoonsgebonden budget (PGB). Vanzelfsprekend 
kunt u ook zonder deze indicatie bij ons terecht. De zorgkosten betaalt u dan 
uit eigen middelen. 

Heeft u hulp nodig bij het verkrijgen 
van een CIZ indicatie? Neem gerust 
contact met ons op, wij helpen u graag 
op weg. 
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