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gelukkig nieuwjaar! Cliënten in het zonnetje
Namens het hele team van BetuweZorg willen
wij u een gelukkig en gezond 2023 toewensen.
We zijn blij dat wij dag in dag uit de zorg bij u
mogen leveren. 

Deze editie 
willen wij mw.
Houweling in 
het zonnetje
zetten. Mw. 
Houweling zet 
zichzelf op 85-
jarige leeftijd
nog vrijwillig
in voor kansarme kinderen in Afrika door middel van
het maken van troostvogels. 

Bent u geïnteresseerd in wat mw. Houweling precies
doet? Kom eens langs op FairPlaza in Culemborg of
ga naar: https://www.watotofoundation.nl/ 

Bereikbaarheid Betuwezorg
Omdat het door de drukte niet altijd lukt om u op
tijd terug te bellen, hebben wij vanaf 2 januari 2023
een kleine wijziging in onze telefonische
bereikbaarheid doorgevoerd. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 11.30
 en van 13.00 tot 16.30 uur. Uiteraard blijven wij
voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar. 

 

sociale kaart 
In onze samenleving wordt er steeds meer een
beroep gedaan op de eigen kracht en
zelfredzaamheid van burgers. Burgers met een
hulp- of ondersteuningsvraag dienen in staat te
zijn zoveel mogelijk zelf (of daarbij geholpen
door naasten) hun weg te vinden en problemen
op te lossen. De Sociale kaart is hierbij een
hulpmiddel voor onder andere zorg & welzijn.
Deze kaart geeft een overzicht van organisaties
die hulp, zorg en advies bieden binnen
verschillende gemeenten. Het kan u
bijvoorbeeld helpen bij het vinden van
hulpmiddelen voor thuis, aangepast vervoer,
dagbesteding of activiteiten. 

Meer informatie kunt u vinden op de website:
https://landelijk.socialekaartnederland.nl/. 

feestdagen 
Op erkende feestdagen zijn onze zorgverleners
in de huishoudelijke ondersteuning vrij. In
overleg met onze ondernemingsraad hebben
wij besloten dat wij de uitgevallen zorg op deze
dagen niet meer inhalen, waardoor onze
zorgverleners de rust krijgen die zij verdienen.
Wij hopen op uw begrip.

geef uw emailadres door 
Wilt u uw e-mailadres aan uw zorgcoordinator
doorgegeven? Dan ontvangt u de nieuwsbrief
voortaan via de mail. Wel zo makkelijk!

https://www.watotofoundation.nl/?fbclid=IwAR0Q6h1mEkuBmAh3dm9HYCSXtKyHMdY88nV5MXccFQLjI_MW9dKj1AS0TeY
https://landelijk.socialekaartnederland.nl/


Vorig jaar hebben
wij als cliëntenraad 
een klant-
tevredenheids-
onderzoek gehouden 
d.m.v. een enquête 
onder cliënten van 
BetuweZorg (met
 email). Wij hebben 
veel reacties gehad, 
waarvoor onze 
hartelijke dank!

Wat duidelijk is geworden is dat cliënten over het
algemeen tevreden zijn over BetuweZorg. Er zijn
echter ook veel verbeterpunten doorgegeven. De
meeste punten hadden te maken met
communicatie, kwaliteit schoonmaak, te weinig
tijd voor taken, planning ziekte/vakantie en
communicatie daarover. Maar ook andere
verbeterpunten kwamen aan bod. Wij hebben
deze verbeterpunten anoniem teruggekoppeld
naar BetuweZorg en zij hebben toegezegd hiermee
aan de slag te gaan.
Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen
dat veel cliënten niet wisten van het bestaan van
de cliëntenraad. De cliëntenraad ziet erop toe dat
de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u
contact opnemen met de cliëntenraad via
emailadres: cr@betuwezorg.nl

De winnaar van de VVV cadeaubon t.w.v. 25 euro
is gewonnen door mevrouw Hijman uit
Zaltbommel. Inmiddels is de bon overhandigd door
de voorzitter van de cliëntenraad Peter
Raaijmakers.

Puzzel er op los!clientenraad

Palliatieve zorg 
Als u hebt gehoord dat u niet meer beter wordt,
komt er veel op u en uw naasten af. Palliatieve
zorg gaat over kwaliteit van leven als u niet meer
beter wordt. Deze zorg kan helpen om in deze
periode nog te doen wat u belangrijk vindt. Op de
website www.overpalliatievezorg.nl/kwaliteit vindt
u meer informatie over lichamelijke, psychische,
sociale zorg, zingeving en andere mogelijkheden.
BetuweZorg levert ook zorg in de palliatieve fase.

Heeft u vragen of wilt u één van onze
verpleegkundigen spreken, neem dan telefonisch
contact met ons op via 088 800 9999. 

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 11.30 en van 13.00 tot 16:30 uur
088-8009999

https://overpalliatievezorg.nl/kwaliteit

