De
Bilthuysen
Voor een leven
op eigen wijze

Welkom bij De Bilthuysen
Wij willen dat u zich ‘thuys’ voelt

Wanneer u ouder wordt en de dagelijkse dingen minder makkelijk gaan,
kan De Bilthuysen u zorg uit handen
nemen en u ondersteunen. Of dat nu
in uw eigen huis is of in een van onze
‘huysen’. Belangrijk is dat u gelukkig
en tevreden bent en zich altijd ‘thuys’
voelt.

We leren u graag kennen

Ieder mens is uniek en wij willen
mensen graag echt leren kennen.
Wij willen weten wie u bent, wat u
belangrijk vindt en wat u wilt en kunt.
In gezamenlijkheid stemmen we af
welke zorg en ondersteuning u nodig
heeft en hoe wij daar aan kunnen
bijdragen. Door oog en oor te
hebben voor uw wensen en ideeën,

kunt u uw leven op eigen wijze blijven
leiden, comfortabel, gezellig én
veilig, zoals u dat gewend bent.
Dat doen wij dichtbij en met
aandacht, met kleine teams van
betrokken en professionele medewerkers die het belangrijk vinden
dat iedereen de beste zorg en
ondersteuning krijgt. Onze medewerkers zijn gastvrij, respectvol en
zorgen er graag voor dat elke dag
bijzonder is.

De Bilthuysen is er voor ouderen met een zorgbehoefte in
gemeente De Bilt en omstreken.
Met ruim 600 medewerkers en
250 vrijwilligers zetten wij ons
in om hen zo lang mogelijk op
eigen wijze vorm en inhoud te
geven aan hun leven. Dat doen
wij bij mensen thuis of in één
van onze ‘huysen’.

u alle zorg die u nodig heeft in
nabijheid.

Hotelzorg

Thuis wonen met zorg

De Bilthuysen ondersteunt u in uw
eigen, vertrouwde omgeving waar
dat nodig is. Zo kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Samen met u
kijken we wat u zelf kunt of met
mensen om u heen kunt regelen.
Waar u zorg of ondersteuning nodig
heeft, zijn wij er voor u. Dat kan persoonlijke verzorging, verpleegkundige
zorg en behandeling, begeleiding bij
dementie of hulp bij het huishouden
zijn. Onze medewerkers leren u graag
kennen om de zorg op uw persoonlijke wensen aan te passen. Zij werken
in vaste teams, dichtbij, waardoor zij
in staat zijn om (kleine) veranderingen
in uw gezondheid snel te signaleren
en dat geeft een veilig gevoel.

Wonen met zorg

Als u niet meer zelfstandig thuis kunt
wonen dan biedt een appartement
in een van onze ‘huysen’ mogelijk
uitkomst voor u. Binnen een
beschermde woonomgeving ondersteunen wij u bij de eigen wijze waarop u wilt wonen en leven, zo heeft

Onze Zorghotels Wiltzangk in De
Bilt en Bilthoven zijn een uitstekende
plek als u in een rustige, comfortabele
omgeving tijdelijk wilt verblijven.
U kunt bij ons terecht als overbrugging tussen ziekenhuis en thuis.
Hotelzorg kan ook een uitkomst
bieden als uw mantelzorger even
niet beschikbaar is, als u na een
moeilijke periode even tot rust wilt
komen, of ter overbrugging naar een
verpleeghuis. Samen met u wordt
afgesproken welke zorg u nodig
heeft. U kunt hotelzorg ook boeken
als u tijdelijk extra dicht in de buurt
wilt zijn van uw familielid of bekende
als zij in Wiltzangk of een andere
locatie van De Bilthuysen verblijven.

Behandelen en adviseren

De Bilthuysen beschikt over een
behandel- en adviesteam, bestaande
uit verschillende specialisten die met
elkaar samenwerken onder de naam
SilverRade. Zij zijn gespecialiseerd in
het behandelen van aandoeningen
die zich vooral voordoen bij volwassenen en ouderen, zoals een
beroerte (CVA), Parkinson, Multiple
Sclerose (MS), en de neurologische
aandoening Amyotrofische Laterale
Sclerose (ALS). Onze specialisten

alarmeringssysteem. Informeert u
gerust eens naar de mogelijkheden.

Voor uw plezier

De Bilthuysen zet zich in om ervoor
te zorgen dat u tevreden en gelukkig
bent en dat elke dag bijzonder is. Zo
bieden wij een gevarieerd aanbod
aan activiteiten, kunt u in een van
onze restaurants terecht voor een
heerlijke maaltijd of juist om anderen
te ontmoeten. De Bilthuysen beschikt
ook over een UITbureau voor Ouderen, dat een keur biedt aan volledig
verzorgde arrangementen, zoals
uitstapjes, vakanties, voorstellingen
en lunches en diners op locatie.
beschikken over jarenlange kennis
en ervaring.
Op basis van uw indicatie en uiteraard in overleg met u wordt afgestemd welke behandeling u nodig
heeft. Ons behandel- en adviesteam
bestaat uit onder andere specialisten
ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten,
diëtisten, muziektherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen.
Samen met u én met elkaar werken
zij aan het verbeteren of stimuleren
van uw geestelijke- en/of lichamelijke
functies.

Voor uw gemak

Of u thuis woont of in één van onze
‘huysen’, het is altijd prettig uw leven
zorgeloos en makkelijk te maken. De
Bilthuysen biedt daarvoor verschillende services en diensten, waarvan u
gebruik kunt maken. Zo kunt u bijvoorbeeld heerlijke maaltijden laten
bezorgen, gebruik maken van de
kapper, winkel of schoonheidsspecialist, de was laten verzorgen of
gebruik maken van ons personen-

Wilt u meer informatie of
advies over een van de onderwerpen in deze brochure?
Dan kunt u terecht bij ons
Bureau Cliëntadvies. Daar
zitten onze medewerkers voor
u klaar die graag uw vragen
beantwoorden en u kunnen
adviseren over indicaties,
woonplekken, de inzet van zorg
of het plannen van opnames.
Ons Bureau Cliëntadvies is
telefonisch bereikbaar via
telefoonnummer 030 274 78 00
of via e-mail info@debilthuysen.
De Bilthuysen
Jan van Eijcklaan 31
3723 BC Bilthoven
T 030 27 47 800
E info@debilthuysen.nl

