
 

 

 

Noodhulp en bemiddeling 
 

 

 

in Catharinahof, Tristan en Isolde 

 

  



Huize Rosa biedt de bewoners van Catharinahof, Tristan en Isolde 
een abonnement voor persoonlijke noodhulp en bemiddeling aan. 
 
Zelfstandig wonen met een veilig gevoel 
U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelf 
sturing geven aan uw eigen leven. Maar u wilt ook de zekerheid dat 
- mocht er iets gebeuren - u gedurende 24 uur per dag en 7 dagen 
per week alarm kunt slaan zodat er snel hulp ter plaatse is. 
 
In ieder appartement van Catharinahof, Tristan en Isolde is 
zorgalarmering aanwezig. Als u deze alarmering gebruikt krijgt u 
verbinding met een zorgmedewerker van Huize Rosa die u vraagt 
wat de reden van alarmeren is. Blijkt hieruit dat acute hulp gewenst 
is, of krijgt zij geen gehoor, dan komt deze zorgmedewerker direct 
naar u toe. De zorgmedewerker zal de situatie beoordelen, 
coördineert de eerste zorgverlening, schakelt zo nodig 
hulpverlening zoals huisarts en/of ambulancedienst in, neemt 
contact op met een contactpersoon in uw familie- of vriendenkring 
en organiseert - indien gewenst - vervolg(thuis)zorg vanuit Huize 
Rosa. 
 
Van acute noodhulp is sprake na een valpartij, als u zich plotseling 
niet lekker voelt en in andere situaties waarbij directe hulpverlening 

gewenst is. De 
zorgmedewerker 
legt voor het 
afsluiten van de 
noodhulp het 
voorval en de 
vervolgafspraken 
vast in uw 
persoonlijke 
dossier dat Huize 
Rosa beheert. 

  



Bemiddeling 
Wilt u ook graag in de regie in eigen hand houden, maar kunt u een 
steuntje in de rug gebruiken om na te gaan welke zorg of diensten u 
wilt ontvangen? Dan kunt u een beroep doen op de 
wijkverpleegkundige van het team Thuiszorg van Huize Rosa. Zij gaat 
samen met u na waar uw persoonlijke wensen liggen en bemiddelt u 
naar een dienstverlener of organisatie die uw vraag kan 
beantwoorden. Het gaat hierbij om bemiddeling naar diensten zoals: 
 Informatie over en het aanvragen van een indicatie voor: 
o Persoonlijke Verzorging en Verpleging 
o Tijdelijk of Duurzaam Verblijf in een verzorgingshuis 
o Begeleiding 
o Huishoudelijke verzorging 
o Dagbesteding 
o Aanvragen van hulpmiddelen voor verpleging/verzorging 

 Deelname aan spel- en ontspanningsactiviteiten 
 Klusdiensten, was- en linnenverzorging 
 Maaltijdservice 

 
Kosten van het abonnement voor persoonlijke noodhulp en 
bemiddeling 
De actuele abonnementskosten per maand vindt u op de website van 
Huize Rosa. Mogelijk worden de kosten voor de inzet van noodhulp 
en bemiddeling op basis van een zorgindicatie vergoed. Is dit niet het 
geval, dan zijn de eerste 30 minuten gratis waarna het uurtarief voor 
zorgverlening wordt berekend. 
 
Overige diensten vanuit Huize Rosa 
Huize Rosa biedt u desgewenst verzorging, verpleging en 

huishoudelijke ondersteuning in uw eigen appartement. In 

samenspraak met u stelt de verzorgende een persoonlijk 

zorgdossier op. Met regelmaat wordt dit zorgdossier met u 

besproken en geactualiseerd indien nodig. Uw persoonlijke beleving 

van welzijn is hierbij uitgangspunt. In Huize Rosa kunt u verder 

deelnemen aan spel- en/of ontspanningsactiviteiten en kunt u de 

pedicure, schoonheids- en kapsalon bezoeken. 



Onze medewerkers staan voor u klaar. 
Waardevol, Uniek en Persoonlijk. Deze drie woorden vormen het 
hart van de missie van Huize Rosa. En met reden. Huize Rosa wil 
waardevolle zorg leveren aan ouderen, in een unieke, persoonlijke 
relatie. Waardevol omdat in de zorg tot uitdrukking komt dat 
iedereen er mag zijn en waarin bevestigd wordt hoezeer we voor 
elkaar van waarde zijn. Uniek vanwege de katholieke achtergrond, 
met respect voor oude waarden als verbondenheid, betrokkenheid, 
naastenliefde en gelijkwaardigheid. Persoonlijk betekent met alle 
aandacht voor de eigen gewoontes, ervaringen, behoeften en 
keuzes van de cliënt. 
De drie woorden geven richting aan het denken en handelen van de 
medewerkers van Huize Rosa. Ze krijgen betekenis omdat ze 
doorklinken in de zorg die geboden wordt.  
 
Huize Rosa, uniek in gastvrijheid. 
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