
CHRISTELIJKE STICHTING BCM 
ZORG EN DIENSTVERLENING

Wonen met zorg op maat
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Zorg en Dienstverlening
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Als u voor BCM Thuiszorg kiest vervallen de
kosten voor het alarmeringsomroepsysteem.

De woningen van BCM beschikken allen over
een alarmeringssysteem.
Hiervoor betaalt u maandelijks een klein bedrag
(automatische incasso).

Met dit alarmeringssysteem bent u verzekerd
van directe en acute zorgverlening.
BCM kan u vervolgens ook langdurige hulp-
verlening verstrekken en vraagt dan samen
met u een indicatie voor u aan. 
Bij BCM bent u verzekerd van een klein team 
medewerkers, zodat u zoveel mogelijk dezelfde 
gezichten ziet.

Door gebruik te maken van Thuiszorg BCM hebt
u de mogelijkheid zo lang mogelijk in uw eigen
woonomgeving te wonen en in die gevallen
waar thuiszorgondersteuning niet meer
toereikend is, kan worden gekozen voor een
combinatie van wonen en zorg binnen het
zorgcentrum Maarsheerd of Beukenhof.

Wij maken u nog even attent op het volgende:

In het geval u kiest voor een andere (thuis)
zorgleverancier voor de langdurige hulpverlening
kan geen gebruik worden gemaakt van het door 
BCM geplaatste alarmeringssysteem maar is de 
gekozen leverancier verantwoordelijk voor het 
aanbrengen van een alarmeringssysteem in uw 
woning.



   Wonen is meer... dan alleen een dak boven uw hoofd!

Als u kiest voor een woning van BCM, heeft u
veel voordelen. Als u niet meer in staat bent uw
eigen huishouding draaiende te houden, kunt u
kiezen voor de extramurale zorg van BCM. Dit
kan zijn verpleging, persoonlijke verzorging of
huishoudelijke verzorging.

Hiervoor kunt u een zorgovereenkomst afsluiten
en als huurder kunt u gelijktijdig profiteren van
een aantal extra voordelen zoals:

-  U kunt gebruik maken van uw huidig oproep- 
 systeem.
-  U hebt slechts met één instantie (BCM) te doen
-  Altijd adequate en deskundige zorg, ook als
 het complexe en/of langdurige zorg betreft.
-  Er is geen sprake van reistijd; de medewerkers
 zijn snel bereikbaar.
-  U krijgt de daadwerkelijke tijd waarvoor u bent
 geïndiceerd.

Thuiszorg BCM biedt u:

Persoonlijke verzorging
Zoals hulp bij het douchen, wassen, aankleden,
scheren, huidverzorging, toiletgang, eten en
drinken.

Verpleging
Zoals wondverzorging, toedienen van medicijnen,
injecteren.

Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp in de vorm van ondersteuning
bij dagelijkse verrichtingen, zoals opruimen en
schoonmaken.
Hulp voor aanvraag WMO-ondersteuning van de
gemeente Stadskanaal.

Dagopvang
Dagopvang is een voorziening waar zelfstandig
wonende cliënten bijeenkomen op bepaalde
dagdelen in de week.

Wijkverpleegkundige
Voor welke zorg en ondersteuning u in aanmerking
kunt komen, is afhankelijk van de zorgvraag. 
U stelt samen met de wijkverpleegkundige
de benodigde indicatie op volgens de
normen van de zorgverzekeringswet.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze
relatiebeheerder, mw. C. v.d. Laan, bereikbaar
via het algemene telefoonnummer van BCM:
(0599) 568 800.
Naast de zorgverlening, geeft het wonen bij BCM
extra voordelen omdat u tegen veelal
gereduceerde tarieven gebruik kunt maken van
een aantal andere diensten, zoals
- Maaltijdvoorziening
- Catering bij verjaardagen of jubilea
- Logeermogelijkheid
- Kabel tv en wifi voorzieningen
Alleen de locatie Maarsheerd heeft de extra
faciliteit van een kapsalon en wasserette.


