NIEUW: ALS-Woonconcept
Welzorg Woning op Maat en Toilet Op Maat introduceren het ALS-Woonconcept

Doel van het concept

Bij interesse: voorlichtingsgesprek/plan van aanpak

Ons doel is om het leven van cliënten met een progressief
ziektebeeld zoals ALS zo lang mogelijk comfortabel te
maken. Het snel veranderende ziekteverloop bij deze
cliënten vraagt om snel inspelen op soms voorspelbare
veranderingen en direct meebewegen met onverwachte
veranderingen in het ziektebeeld.

Onze adviseur belt de cliënt om een afspraak te maken
voor een uitgebreide intake bij hem/haar thuis.
Bij deze intake is de ergotherapeut van de cliënt vaak
ook aanwezig. De adviseur geeft technisch advies en
voorlichting over de woonvoorzieningen en de technische
haalbaarheid daarvan. De ergotherapeut geeft de
voorspelde ontwikkelingen met betrekking tot de
lichaamsfunctionaliteit van de cliënt aan.

Uitleg van het concept
Het ALS-Woonconcept is een combinatie van
specialistisch advies met aanpassingen binnen de woning
rekening houdend met het verloop van een veranderend
ziektebeeld. Hierin zorgen wij voor de directe
beschikbaarheid van een monteur en adviseur (dus snelle
service bij reparaties en aanpassingen).

Inzetbaarheid van het concept
Wij werken landelijk en beschikken over adviseurs in
dienst die gespecialiseerd zijn in advies aan cliënten met
een progressieve aandoening. Zij zijn uitvoerig getraind op
kennis van deze ziektebeelden en op het omgaan met de
emoties die bij dit soort trajecten komen kijken.
Daarnaast kunnen onze monteurs alle benodigde
aanpassingen in de woning volledig zelfstandig uitvoeren.
Cliënten met een progressieve aandoening (of hun
mantelzorger) overleggen rechtstreeks met één vaste
adviseur met dit specialisme. Deze adviseur blijft
gedurende het gehele traject het aanspreekpunt voor de
cliënt, zowel telefonisch als per e-mail.

De adviseur spreekt met de cliënt af om hem/haar
vroegtijdig te informeren over eventuele veranderingen,
zodat ze samen tijdig kunnen afstemmen op welk
moment het wenselijk is om de benodigde aanpassingen
in de woonvoorzieningen uit te voeren.
We maken van tevoren de afspraken die het mogelijk
maken om adequaat te kunnen reageren en de
aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren.
Ook als het verloop in het ziektebeeld anders is dan
aanvankelijk gedacht.

Voordelen van het concept op een rij
Het ALS-Woonconcept kent de volgende voordelen:



Inhoud van het concept



Deze woonvoorzieningen maken onderdeel uit van het
concept:










Drempelhulpen.
Dorpelvervangers.
TOM CareBidet+ met éénknopsbediening.
TOM Toiletlift diagonaal met ALS-bediening.
TOM Closomat+ (door douchestoel overrijdbare
doucheWC).
Zorgunit (zorgkamer aan huis).

Uiteraard kan bovenstaand overzicht verder aangevuld
worden met woonvoorzieningen afgestemd op de
specifieke behoefte van de cliënt.



Vooraf overeenstemming over prijzen en
levertijden.
Verzekerd van korte reactietijden:
 Eerste advies/opname binnen 5 werkdagen.
 Realisatie van de woningaanpassing(en)
binnen 15 werkdagen.
Eén aanspreekpunt voor alle noodzakelijke
woningaanpassingen.
Gebruik van huurtarieven is mogelijk – er wordt
alleen betaald voor de periode waarin de
woonvoorziening wordt ingezet.
Eventueel te combineren met ALS-concept voor
mobiliteit.

Desgewenst verstrekken wij passende referenties.
Wij beschikken over jarenlange kennis en ervaring in het
uitvoeren van Wmo-woningaanpassingen in opdracht van
gemeentes.
Meer informatie?
Neem dan contact op met Welzorg Woning op Maat
Telefoon: 020-4313561
E-mail: woningopmaat@welzorg.nl

