
Welkom bij 
De Merwelanden

Thuis in toegewijde zorg

Zorgen doen we samen.

Mantelzorg - een belangrijke taak

U bent, als mantelzorger, van groot belang voor 

de cliënt. De Merwelanden stelt het zeer op prijs 

als we kunnen samenwerken met mantelzorgers 

bij het verlenen van de zorg. Daarom vragen  

de medewerkers naar uw wensen en mogelijk-

heden om mantelzorg te verlenen, zowel qua 

tijd als qua vaardigheden. De afspraken nemen 

we op in het zorgleefplan van de cliënt. 

De Merwelanden ondersteunt u bij deze belang-

rijke taak met de website carenzorgt.nl. En om 

u in staat te stellen om de mantelzorg zo goed 

mogelijk uit te voeren, biedt De Merwelanden 

trainingen en workshops aan, evenals informa-

tieve bijeenkomsten. 

Respijtzorg in De Merwelanden - 

even geen zorgen

Zorgen voor een familielid of naaste kan zeer 

intensief zijn. Soms is het nodig om een moment 

van rust en tijd voor uzelf in te lassen.  

De Merwelanden biedt mantelzorgers de moge- 

lijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander 

over te dragen, bijvoorbeeld in de vorm van 

dagbesteding of een verblijf in ons zorghotel. 

Stichting Vrienden van De Merwelanden

De stichting Vrienden van De Merwelanden 

stelt zich ten doel iets extra’s te doen voor  

de bewoners van De Merwelanden. Onze 

enthousiaste medewerkers en vrijwilligers 

zetten zich iedere dag in om onze bewoners de 

beste zorg te bieden. Toch blijkt in de praktijk 

dat onze cliënten soms nog wensen hebben  

die het leven nog aangenamer maken.  

De stichting maakt het mogelijk deze wensen 

in vervulling te laten gaan door donaties en een 

deel van de opbrengst van de tweedehands- 

winkel Cockies & Mokkies. 

Cliëntenraad

De cliënten hebben het recht van medezeggen-

schap met betrekking tot de leefomstandigheden 

in De Merwelanden, hiervoor is een cliënten-

raad geïnstalleerd. De raad is samengesteld uit 

cliënten en familieleden van cliënten.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact op.
Meer informatie vindt u op demerwelanden.nl. Bij de klantenservice van  

De Merwelanden kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg, welzijn en  

dienstverlening. Ook kunnen we u helpen bij het aanvragen van uw indicatie. 

Wij beantwoorden uw vragen graag en vinden het prettig u te ontmoeten.

t 078 61 63 222   e info@demerwelanden.nl   i www.demerwelanden.nl



Welkom bij 
De Merwelanden. 
Voor nu en 
de komende jaren.

Thuis in toegewijde zorg. 
Nu u een jaartje ouder wordt, verdient u het om 

goed geholpen en verzorgd te worden. Daarom 

bent u van harte welkom bij De Merwelanden. 

De Merwelanden is een woon- en zorgcentrum 

in de Dordtse wijk de Merwepolder. Wij bieden 

een compleet pakket van zorg en welzijn; van 

permanente verzorging en verpleging tot zorg 

op afroep thuis in de wijk. Onze enthousiaste 

en vakbekwame medewerkers en vrijwilligers 

zetten zich iedere dag met toewijding in om u 

de juiste zorg of ondersteuning te bieden.  

U geniet van uw privacy in uw eigen woning, 

terwijl u gebruik kunt maken van een uitge-

breid aanbod van ondersteunende diensten en 

honderden activiteiten. Dankzij de sfeervolle 

brasserie en tal van activiteiten voor onze 

bewoners en de wijk is De Merwelanden 

een gezellig trefpunt. Het is een plaats van  

ontmoeting, waar de mens ertoe doet.

Op basis van uw wensen maken wij met u  

afspraken over de zorg en leggen deze vast in  

een zorgplan. Heeft u in de komende jaren meer 

zorg nodig? Geen probleem, samen met u kijken 

wij naar de mogelijkheden. U kunt zo veilig  

en vertrouwd op dezelfde plek blijven wonen.

Kortom, wij bieden de ideale combinatie van 

wonen, zorg en welzijn. Nu, maar ook in de  

toekomst bent u bij ons aan het juiste adres. 

“  Zoveel te doen,  
ik kom hier  
tijd te kort.”
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Er is altijd een woonvorm 
die bij u past en 
die u kunt aanpassen 
naarmate uw behoefte 
aan zorg verandert.

De Merwelanden-huurwoningen.
Hulp binnen handbereik

In een huurwoning van De Merwelanden woont 

u zelfstandig. U kunt, indien gewenst, wel ge-

bruikmaken van onze diensten. Denkt u hierbij 

aan thuiszorg, huishoudelijke hulp en onze 

klusservice. Tevens organiseren wij diverse 

activiteiten, waarbij u van harte welkom bent. 

En u kunt altijd een maaltijd nuttigen in onze 

sfeervolle brasserie De Ontmoeting. 

Hulp en zorg thuis.
Zelfstandig wonen met hulp en zorg

U wilt thuis blijven wonen, maar u heeft wel 

hulp nodig. Uiteraard staan we voor u klaar 

met onze diensten en zorg. U kunt thuiszorg en 

huishoudelijke hulp aanvragen of bijvoorbeeld 

gebruikmaken van de klusservice. 

Wonen met hulp en zorg bij  
De Merwelanden.
Zorgappartementen

In een zorgappartement van De Merwelanden 

geniet u van uw privacy en heeft u direct toe- 

gang tot de beste zorg. We bieden u een warm 

thuis en een breed scala aan diensten onder 

één dak, waaronder winkels, een kapsalon en 

brasserie De Ontmoeting. Op basis van uw 

wensen maken wij met u afspraken over de 

zorg en leggen deze vast in een zorgplan. Heeft 

u in de komende jaren meer zorg nodig, dan 

passen we uw zorgplan aan, zodat u veilig en 

vertrouwd op dezelfde plek kunt blijven wonen.

Tevens kunt u meedoen met onze activiteiten 

of een maaltijd nuttigen in brasserie  

De Ontmoeting en zo genieten van de vele 

voordelen van De Merwelanden.  

Heeft u meer zorg nodig, maar wilt u wel thuis 

blijven wonen? Dan kunt u ook thuis verpleeg-

huiszorg ontvangen.

Kleinschalig wonen.
Constant professionele zorg

Voor cliënten die niet meer zelfstandig thuis 

kunnen wonen, biedt De Merwelanden een 

unieke woonvorm: kleinschalig wonen. Deze 

groepswoning voor 6 tot 7 personen combineert 

de huiselijke omgeving van een gezamenlijke 

woonkamer en keuken met de privacy van een 

eigen appartement met badkamer.



4

Professionele, persoonlijke zorg en 

ondersteuning

Nu u een jaartje ouder wordt, is professionele 

zorg van het grootste belang. Wij bieden zorg 

waar en wanneer u die nodig heeft. We geven u 

de mogelijkheid volop in het leven te staan en 

creëren een omgeving waarin u zich thuis voelt. 

De zorg die wij u verlenen, wordt altijd afge-

stemd op uw persoonlijke indicatie, uw situatie 

en bovenal op uw wensen. Onze deskundige 

zorgverleners staan u ook bij als het gaat om 

geestelijke zorg, hulp bij levensvragen en zin-

geving. Daarnaast houden diverse huisartsen 

spreekuur in De Merwelanden en zijn er een 

fysiotherapeut en trombosedienst aanwezig. 

Tevens kunt u in De Merwelanden bloed laten 

prikken en een rijbewijskeuring laten doen.

Dagbesteding - langer thuis blijven wonen

U woont zelfstandig en overdag komt u naar 

het ontmoetingscentrum van De Merwelanden. 

Thuiszorg - de beste zorg thuis

De Merwelanden biedt zorg aan huis, zodat u zo 

lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. 

Wij staan voor u klaar met persoonlijke verzor-

ging, verpleging, begeleiding, palliatieve zorg 

en 24 uurszorg. 

Volledig Pakket Thuis/Modulair Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) betekent  

verzorgingshuiszorg op maat in uw eigen ver-

trouwde woning, ook als u verblijfszorg zonder 

behandeling nodig heeft. Met het Modulair 

Pakket Thuis (MPT) kunt u zelf uw zorgpakket 

samenstellen. Op basis van uw indicatiestel-

ling krijgt u de soort en de hoeveelheid zorg 

en ondersteuning waar u recht op heeft, zoals 

persoonlijke verzorging, het toedienen van  

medicijnen en het bieden van een dagstructuur.

Zo kunt u langer in uw eigen huis blijven  

wonen en heeft uw partner of mantelzorger 

meer tijd voor zichzelf. 

Samen met u vullen we de dagdelen in met 

activiteiten die bij u passen. 

Dagbesteding is bedoeld voor cliënten die 

behoefte hebben aan gezelschap of de partner, 

kinderen of andere mantelzorgers willen 

ontlasten. Daarnaast is het de oplossing als u 

de periode wilt overbruggen tot aan de  

verhuizing naar een zorgcentrum.

Huishoudelijke hulp - een schone, frisse woning

Zowel zonder indicatie als met een Wmo- 

indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

of met een Dienstencheque, kunnen we huis-

houdelijke hulp verlenen: schoonmaken,  

opruimen, de was verzorgen, boodschappen 

doen en ramen zemen. Met de Dienstencheque 

koopt u voordelig huishoudelijke hulp in, voor 

slechts € 6,50 per uur. 

Kleinschalig wonen.

Als u in hoge mate afhankelijk bent van zorg, 

kunt u bij De Merwelanden terecht in een van 

de kleinschalige woningen. In de kleine woon-

groep krijgt u constant alle hulp, aandacht en 

zorg die u nodig heeft. De groepswoning voor 

zes tot zeven personen combineert de huise- 

lijke omgeving van een gezamenlijke woon- 

kamer en keuken met de privacy van een eigen  

appartement met badkamer. Om te zorgen dat 

alle bewoners betrokken en actief blijven, helpt 

iedereen een handje mee. Van het klaarmaken 

van het ontbijt tot afwassen of de was vouwen. 

Bezoek is altijd welkom en wordt ook uitgeno-

digd om mee te helpen. Wij bieden kleinschalig 

wonen aan voor mensen met dementie of met 

een fysieke beperking (somatiek).

Zorghotel - tijdelijke woonruimte 

in combinatie met zorg

Het zorghotel biedt uitkomst als u behoefte 

heeft aan tijdelijke woonruimte in combinatie 

met zorg. Denkt u hierbij o.a. aan: herstel na 

een ziekenhuisopname, tijdelijke afwezigheid 

van uw mantelzorger of als u door werk- 

zaamheden aan uw woning daar tijdelijk niet 

kunt verblijven. 

De zorgverlening wordt afgestemd op uw  

persoonlijke situatie. De appartementen zijn 

comfortabel ingericht en voorzien van een  

eigen badkamer, televisie, wifi, koelkast,  

koffieapparaat en waterkoker. Een team van 

vakkundige medewerkers staat dag en  

nacht voor u klaar en u kunt gebruikmaken 

van de vele faciliteiten die De Merwelanden  

te bieden heeft.

Op een positieve en 
respectvolle manier helpen 
wij u de regie over 
uw leven te houden.



Hulp waar en 
wanneer u deze 
nodig heeft.

In goede handen

De Merwelanden staat met een enthousiast 

team op een positieve en respectvolle manier 

voor u klaar om u de hulp te bieden, die u 

nodig heeft. Zelfs aan uw gasten is gedacht; zij 

kunnen gebruikmaken van een logeerkamer.

Vitaliteit - gezond bewegen

Zeker als u ouder wordt, is het van groot belang 

zo vitaal mogelijk te blijven. Onze vitaliteits-

coach begeleidt u hierbij en brengt een gezond 

leven dichterbij. 

Geestelijke verzorging

Onze geestelijke verzorger heeft kennis met en 

ervaring in het omgaan met levensvragen, zo-

als hoe kan ik omgaan met mijn ouder worden 

en mijn afhankelijkheid. De gesprekken verlo-

pen altijd open, onbevangen en zonder oordeel.

Winkels, kapsalon en pedicure - alles  

binnen handbereik

In onze winkel vindt u een assortiment dat  

is toegespitst op onze cliënten en bezoekers. 

Kapsalon Van Pelt is gevestigd in De Merwe- 

landen en cliënten kunnen een afspraak maken 

voor een pedicurebehandeling.  

In de winkel Cockies & Mokkies kunt u tweede- 

hands spullen kopen.

Wasgoedservice - schoon en fris

U kunt ondersteuning vragen bij de verzorging 

en het strijken van de was. Ook het halen en 

brengen van de was behoort tot de mogelijk-

heden. Onze klantenservice informeert u graag 

over de mogelijkheden en de tarieven.

Personenalarmering - een veilig gevoel

Met personenalarmering van De Merwelanden 

heeft u de zekerheid van hulp dichtbij,  

24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze service 

van De Merwelanden is er voor u als u hulp 

nodig heeft als zich een vervelende situatie 

voordoet. Dit geeft u en de mensen om u heen 

een veilig gevoel. 

Klusservice - alles op orde

Het ophangen van een schilderij, het ver- 

vangen van een deurkruk, een lamp of een 

kraanleertje; onze huismeesters helpen u  

hier graag bij. Zij kunnen ook precies aangeven 

welke werkzaamheden door De Merwelanden 

worden vergoed en voor welke werkzaamheden 

u zelf verantwoordelijk bent.

De Merwelanden 
biedt jaarlijks ruim 
1300 activiteiten.

Van sjoelen tot culturele avonden

Gaat u graag een dagje winkelen of naar een 

museum? Of misschien geniet u juist van een 

uurtje klaverjassen? Het is allemaal mogelijk. 

Door de vele activiteiten die De Merwelanden 

biedt, geniet u van het uitoefenen van uw  

hobby, u bent er even uit en dankzij de  

gezellige en ongedwongen sfeer maakt u  

gemakkelijk contact met leeftijdsgenoten. 

Omdat u allemaal in dezelfde omgeving woont, 

komt u uw nieuwe kennissen regelmatig tegen. 

Er zijn vaste en wisselende activiteiten binnen 

en buiten De Merwelanden. Van sjoelen tot 

culturele avonden in Cultureel Café Ten Holter. 

Met de bus van De Merwelanden brengen we u 

graag naar de activiteiten buitenshuis. 



5

Kwaliteit staat hoog in het vaandel

De 200 medewerkers en 125 vrijwilligers van 

De Merwelanden zetten zich iedere dag met 

toewijding in om u de juiste zorg of onder- 

steuning te bieden. Zo maken we het leven van 

u, als cliënt, zo aangenaam mogelijk. Dit doen 

wij door rekening te houden met uw wensen 

en behoeften en met die van uw familieleden, 

door het maken van goede afspraken en door 

het nakomen van onze afspraken. Gastvrijheid, 

ontmoeting, bezieling en vakbekwaamheid  

zijn hierbij onze kernwaarden.

Met en zonder indicatie

Heeft u een indicatie? Dan komt u in aan-

merking voor een zorgappartement van De 

Merwelanden. Het kan zijn dat u een eigen 

bijdrage betaalt op basis van uw inkomen. Het 

CAK bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage. 

Heeft u geen indicatie, maar wilt u wel zorg 

afnemen van De Merwelanden, dan kunt u er 

uiteraard voor kiezen om de zorgverlening zelf 

te bekostigen. 

Gezellig tafelen 
en genieten.

Brasserie De Ontmoeting

De open en gezellige sfeer in brasserie 

De Ontmoeting zorgt ervoor dat het makkelijk 

is om nieuwe contacten te leggen en sociaal 

betrokken te blijven. Naast de bewoners van 

De Merwelanden zijn ook wijkbewoners, familie 

en andere bezoekers van harte welkom. 

Wanneer het u uitkomt, schuift u aan voor 

een gezonde maaltijd, gebakje of snack. 

Iedere laatste vrijdag van de maand hebben 

we een thema-avond en worden het menu, 

de aankleding van de brasserie en de muziek 

afgestemd op het thema van de maand, zoals 

Italiaans, Hollands, Tirol, asperges of mosselen.

Indien gewenst kan uw maaltijd gesneden of 

gemalen worden en houden we rekening met 

uw dieetwensen. Wilt u de maaltijd liever in uw 

eigen appartement gebruiken, dan zorgt onze 

maaltijdenservice hiervoor. 

Voor verjaardagen of andere familiebijeen-

komsten kunt u een sfeervolle ruimte huren die 

geschikt is voor maximaal 30 personen. Ook de 

catering kunnen we voor u verzorgen. 

Gastvrijheid, 
ontmoeting, bezieling 
en vakbekwaamheid.


